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a comerciária Mara Rúbia. Senador Osvaldo
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Sérgio Souza. ........................................................
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Comentários sobre a questão da violência
contra a mulher, com destaque para o caso da
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desorganização do planejamento público. Registro
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fixa o limite mínimo de gastos destinados à saúde.
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todas as emendas apresentadas eram destinadas
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Parecer nº 1.218, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2009, do senador
Cristovam Buarque, que determina a inclusão automática na “malha fina” das declarações do imposto
de renda dos contribuintes detentores de mandato
eletivo. Senador Francisco Dornelles......................
Parecer nº 1.219, de 2013, (da Comissão
de Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 99, de 2009, do senador Cristovam
Buarque, que determina a inclusão automática na
“malha fina” das declarações do imposto de renda
dos contribuintes detentores de mandato eletivo.
Senador Blairo Maggi.............................................
Parecer nº 1.220, de 2013, (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 81, de 2013 (nº 5.740/ 2013,
na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da
República, que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir serviço social autônomo denominado
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Anater) e dá outras providências. Senador
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República, que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir serviço social autônomo denominado
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Rural (Anater) e dá outras providências. Senador
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os meios de preservação e transferência de dados
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tes, e dá outras providências. Senador Eduardo
Azeredo..................................................................
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a forma, os prazos e os meios de preservação e
transferência de dados informáticos mantidos por
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9.472, de 1997, para estabelecer obrigações de
universalização de serviços de telecomunicações
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tados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Social e Comunitária Monte Alternativas
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tanquinho, Estado da Bahia. Senador
Ricardo Ferraço......................................................
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Santana do Livramento Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul. Senador Valdir Raupp....................
Parecer nº 1.236, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 127, de 2013 (nº 35/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
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Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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tados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Progresso do Distrito do Bezerra (APDB)
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Formosa, Estado de Goiás. Senador
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de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2013 (nº 803/2012, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Cultural e
de Radiodifusão comunitária na cidade de Sertão
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João Alberto Souza...............................................
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nº 141, de 2013 (nº 2.979/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Seabra FM Ltda. para explorar serviço
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Lídice da Mata........................................................
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Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Valdir Raupp.............................................
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Parecer nº 1.247, de 2013, (da Comissão de
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nº 149, de 2013 (nº 830/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Radiofônica Amigos de Córrego do
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comunitária na cidade de Campos Gerais, Estado
de Minas Gerais. Senador Zezé Perrella................
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putados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Cristã Educativa para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.
Senador Gim Argello..............................................
Parecer nº 1.249, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 154, de 2013 (nº 597/2012, na Casa de origem),
que aprova o ato que outorga permissão à Tipuana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
em frequência modulada na cidade de Leopoldina,
Estado de Minas Gerais. Senador Zezé Perrella....
Parecer nº 1.250, de 2013, (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de 2013 (nº 650/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária
Camponesa para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro das Missões,
Estado do Rio Grande do Sul. Senadora Angela
Portela....................................................................
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para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador João Capiberibe...........................
Parecer nº 1.252, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 170, de 2013 (nº 801/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santa Cruz AM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Santa Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte. Senador José Agripino...............
Parecer nº 1.253, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 171, de 2013 (nº 804/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
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Sul. Senador Anibal Diniz.......................................
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nº 172, de 2013 (nº 807/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Parque Rio São Lourenço
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Juquitiba, Estado de São Paulo. Senador João Alberto Souza......................................
Parecer nº 1.255, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
180, de 2013 (nº 910/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Televisão Costa Branca Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. Senador
José Agripino..........................................................
Parecer nº 1.256, de 2013, (da Comissão
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Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de 2013 (nº 164/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores e Agricultores
da Comunidade União do Rio Preto da Eva para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas.
Senador Alfredo Nascimento..................................
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Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Santa Maria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Walter Pinheiro.............................
Parecer nº 1.258, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 191, de 2013 (nº 869/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
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da taxa de juros e dá outras providências, para estender aos Municípios da área de abrangência da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) dos Estados de Minas gerais e Espírito
Santo os benefícios de que trata esta Lei. Senador
Aécio Neves............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 463, de 2013, que
altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde,
para admitir a suspensão ou rescisão do contrato
somente em caso de fraude ou de não pagamento
por sessenta dias consecutivos, com notificação
pessoal do consumidor. Senador Flexa Ribeiro......
Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2013,
que institui o “Dia Nacional do Celíaco”. Senador
Flexa Ribeiro...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 465, de 2013,
que confere aos municípios onde tenham nascido
atletas medalhistas olímpicos o título de Cidades
Olímpicas. Senador Gim Argello.............................
Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2013,
que acrescenta o art. 14-A a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, para permitir que a emissão da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
ocorra por meio eletrônico. Senador Blairo Maggi..
Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2013,
que dispõe sobre autoprograma de saúde ou cartão
saúde......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 468, de 2013,
que altera a Lei 8.906 de 1994 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil). Senador Romero Jucá..

616

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nº 60,
de 2013, que acrescenta a alínea f ao inciso VI do
artigo 150 da Constituição Federal para instituir

imunidade tributária sobre os serviços de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário.
Senador Armando Monteiro....................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 61,
de 2013, que dá nova redação ao caput do art. 54
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e acrescenta art. 54-A a este ato (PEC dos Seringueiros/Soldados da Borracha)..............................

196

679

RELIGIÃO

618

619

620

622

734

1047

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nº 78, de 2013, que cria
o Painel Permanente da Poesia no Senado Federal.
Senadora Maria do Carmo Alves............................
Projeto de Resolução nº 79, de 2013, que
altera o art. 244 do Regimento Interno do Senado
Federal para fixar o momento de aferição de assinatura em proposição de autoria coletiva. Senador
Antonio Carlos Rodrigues.......................................
Projeto de Resolução nº 80, de 2013, que denomina Edifício Lúcio Costa o Anexo I do Senador
Federal. Senadora Vanessa Grazziotin...................

Pág.

194

195

623

Comentários sobre a renúncia do Papa Bento
XVI e sua substituição pelo Papa Francisco, que participou da Jornada Mundial da Juventude utilizando
o Brasil como intermediador de todas as mudanças
importantes para o seu pontificado. Senador Pedro
Simom.....................................................................
Aparte ao senador Pedro Simon. Senador
Eduardo Suplicy......................................................

209
211

REQUERIMENTO
Requerimento nº 1.273, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012,
que “Altera a Lei nº 12.288, de 2010, que institui o
Estatuto da Igualdade Racial, para inserir capítulo
sobre o direito à propriedade definitiva das terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades
dos quilombos” seja apreciado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, além da
Comissão constante do despacho inicial. Senador
Eduardo Braga........................................................
Requerimento nº 1.274, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 434, de
2013, seja apensado ao Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 517, de 2011, que tramita em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado 405 e 406, de
2013, por versarem sobre a mesma matéria. Senador José Pimentel...................................................
Requerimento nº 1.275, de 2013, que solicita
a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 237/2008, que já tramita em conjunto com
o PLS nº 114/2009, com Projeto de Lei da Câmara
nº 36/2013, por versarem sobre matérias correlatas.
Senador Eduardo Suplicy.......................................
Requerimento nº 1.276, de 2013, que solicita que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242
de 2013, seja ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), visto que a proposta
aumenta em demasia o custo da mão de obra para
o empregador, em todos os setores. Senador Cyro
Miranda...................................................................
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Requerimento nº 1.277, de 2013, que solicita
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de
2013 seja ouvida também a Comissão de Assuntos
Econômicos, visto que a proposta tem por objetivo
determinar que o custeio referente ao vale transporte será arcado exclusivamente pelo empregador.
Senador Cícero Lucena..........................................
Requerimento nº 1.278, de 2013, que solicita
ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, informações sobre o pedido ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (BNDES) de concessão de empréstimo por empresas integrantes
das Organizações Globo, e que sejam remetidas
às respectivas cópias dos documentos relativos aos
benefícios fiscais e creditícios. Senador Roberto
Requião..................................................................
Requerimento nº 1.279, de 2013, que solicita
ministro da Fazenda, informações sobre a composição das dívidas tributárias e de multas das Organizações Globo, com a indicação justificada e
documentada da situação fiscal do grupo. Senador
Roberto Requião.....................................................
Requerimento nº 1.280, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos da Casa, de 2 a 6 de dezembro de 2013, a fim de representar o Senado Federal na Octopus Conference on Cooperation against
Cybercrime, organizado pelo Conselho da Europa,
em Strasbourg, França, de 4 a 6 de dezembro de
2013. Senador Cyro Miranda..................................
Requerimento nº 1.281, de 2013, que solicita a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 381,
de 2011, que altera a Lei nº 5.859, de 1972, para
dispor sobre a jornada de trabalho, remuneração
do serviço extraordinário e do adicional sobre o trabalho noturno do empregado doméstico e seguro-desemprego. Senadora Lídice da Mata.................
Requerimento nº 1.282, de 2013, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
489, de 2008, de autoria de Sua Excelência, que
altera o Decreto-Lei nº 986, de 1969, e que se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado 181
e 495 de 2007 e 106 de 2011. Senador Cristovam
Buarque..................................................................
Requerimento nº 1.283, de 2013, que solicita
a retirada do Requerimento nº 1.139, de 2013, de
autoria de Sua Excelência, que solicita ao ministro
das Comunicações, esclarecimentos sobre a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). Senador Vital do Rêgo.............................
Requerimento nº 1.284, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado da expressão
“públicos” constante do parágrafo 9º do artigo 166,
incluído pelo artigo 1º do substitutivo à Proposta
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de Emenda a Constituição 22-A, de 2000. Senador
Francisco Dornelles. ..............................................
Requerimento nº 1.285, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado do artigo 3º do
substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição
nº 22-A, de 2000. Senadora Ana Amélia................
Requerimento nº 1.286, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado do seguinte
trecho do artigo 1º da emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC) à proposta de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000. Senador Pedro Taques..
Requerimento nº 1.287, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado, da Emenda
nº 3 à Proposta de Emenda à Constituição nº 22-A,
de 2000. Senado Antônio Carlos Valadares...........
Requerimento nº 1.288, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado da Emenda
nº 4 – Plenário, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição 22-A, de 2000. Senador Aloysio Nunes
Ferreira...................................................................
Requerimento nº 1.289, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado da emenda nº
5 à Proposta de Emenda à Constituição nº 22-A,
de 2000. Senador Romero Jucá.............................
Requerimento nº 1.290, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado da Emenda nº
6 – Plenário, de autoria de Sua Excelência, apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº
22-A, de 2000, que “Altera os artigos 165 e 166 da
Constituição Federal e acrescenta os artigos 35-A
e 35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução
da programação orçamentária que especifica”. Senador Humberto Costa...........................................
Requerimento nº 1.291, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado da Emenda nº
7 – Plenário, de autoria de Sua Excelência, apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº.
22-A, de 2000, que “Altera os artigos 165 e 166 da
Constituição Federal e acrescenta os artigos 35-A
e 35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução
da programação orçamentária que especifica”. Senador Humberto Costa...........................................
Requerimento nº 1.292, de 2013, que solicita
destaque para a votação em separado da Emenda
nº 8 – Plenário, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 22-A, de 2000. Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
Requerimento nº 1.293, de 2013, que solicita
destaque para votação em separado de parte da
Emenda nº 10 – Plenário, de autoria do senador Lindbergh Farias, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição nº 22-A, de 2000, que Altera os artigos
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165 e 166 da Constituição Federal e acrescenta os
artigos 35-A e 35-B ao ADCT, tornando obrigatória
a execução da programação orçamentária que especifica, visando à substituição ao inciso I do artigo
2º da Emenda Substitutiva aprovada pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ). Senador Humberto
Costa......................................................................
Requerimento nº 1.294, de 2013, que solicita
votação em globo dos requerimentos de destaque
ao Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição 22-A, de 2000, que se encontra sobre a mesa.
Senador Eduardo Braga.........................................
Requerimento nº 1.295, de 2013, que solicita
licença para me ausentar dos trabalhos da Casa
durante os dias 13 e 14/11/2013, quando, na qualidade de relator do Projeto de Lei da Câmara (PLC)
nº 37/2013, que trata do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, integrarei mesa redonda
com a presença de autoridades civis, religiosas e
empresariais para debater o relatório final do referido Projeto. Senador Antônio Carlos Valadares.....
Requerimento nº 1.296, de 2013, que solicita
dispensa para participação no ciclo de debates sobre
o Programa do Sistema de Monitoramento de 2013,
nos municípios de Ponta Porã, Corumbá e Campo
Grande – MS, em atendimento ao Requerimento
ao nº 94, de 2013, de minha autoria, aprovado na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). Senador Delcídio do Amaral.................
Requerimento nº 1.297, de 2013, que solicita ao ministro dos Transportes, informações sobre
a realidade dos fatos que envolvem o reestudo do
edital do processo de concessão à iniciativa privada
da Ferrovia Norte Sul – do trecho ferroviário federal
que liga Açailândia, no Maranhão, ao Porto de vila
do Conde em Barcarena, no Pará – a partir do modelo de concessão previsto para as ferrovias dentro
do Programa de Investimento em Logística (PIL)
presentemente submetido à análise e aprovação
do Tribunal de Contas da União (TCU) e as informações de que o Governo Federal teria mudado a
programação de ferrovias a serem concedidas, que
passaria a ser a ligação entre Lucas do Rio Verde
(MT) até Uruaçu (GO), em detrimento do trecho
Açailândia – Barcarena. Senador Jader Barbalho..
Requerimento nº 1.298, de 2013, que solicita
que seja considerada como desempenho de missão
no exterior, a participação na Reunião de Mulheres
Parlamentares, a convite da Agência Americana
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a
realizar-se dias 18 e 19 de novembro de 2013, em
Washington, nos Estados Unidos. Senadora Ana
Amélia.....................................................................
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Requerimento nº 1.299, de 2013, que solicita
ao ministro da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal (CEF), as informações sobre o montante de débitos do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), não recolhidos aos cofres públicos, oriundos de empresas sediadas no Estado
do Amazonas. Senadora Vanessa Grazziotin.........
Requerimento nº 1.300, de 2013, que solicita
ao ministro das Comunicações, informações sobre
os contratos assinados entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e o Instituto de
Desenvolvimento gerencial (INDG), hoje Falconi
Consultores e Associados. Senador Alvaro Dias....
Requerimento nº 1.301, de 2013, que solicita
ao ministro da Fazenda, informações sobre as motivações de natureza técnica que levaram aquela
pasta a propor à presidente da República o texto do
Decreto sem número publicado em 25 de outubro
de 2013, destinado a reconhecer como de interesse
do Governo brasileiro a participação estrangeira no
capital ordinário do Banco do Brasil S.A e dá outras
providências. Senador Roberto Requião................
Requerimento nº 1.302, de 2013, que solicita
a votação em globo da Emenda nº 9 – CCJ e da
Subemenda nº 2 – CCJ, oferecidas ao Substitutivo da PEC nº 22-A, de 2000. Senador Eduardo
Braga......................................................................
Requerimento nº 1.303, de 2013, que solicita que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 14, de
2010, seja ouvida a Comissão de Assuntos Sociais,
além das comissões constantes do despacho inicial
de distribuição. Senador Sérgio Souza...................
Requerimento nº 1.304, de 2013, que solicita autorização para desempenhar missão oficial
na Polônia, com ônus para a casa, no período de
17 a 22 de novembro de 2013, para participar da
COP 19, 192ª Conferência das Partes da Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (Unfccc) – em Varsóvia, Polônia. Senador
João Capiberibe......................................................
Requerimento nº 1.305, de 2013, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 406, de 2013 dos demais projetos que
tramitam em conjunto, PLS 517 de 2011 e 405 de
2013. Senador Vital do Rêgo..................................
Requerimento nº 1.306, de 2013, que solicita
que o dia 16 de setembro de 2013, também, seja
considerado na licença para ausentar-me dos trabalhos legislativos, com ônus para a Casa, na condição de representante do Senado, por designação
do Presidente Renan Calheiros, para participar dos
trabalhos da 68ª Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas, no período de 17 a 24 de setembro. Senador Jorge Viana.................................
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Requerimento nº 1.307, de 2013, que solicita
que seja considerada como missão política de interesse parlamentar, a minha ausência dos trabalhos da Casa, no período de 2 a 5 de dezembro de
2013, quando estarei participando da Conferência
Parlamentar da União Interparlamentar (UIP), por
ocasião da Reunião Ministerial da Organização
Mundial do Comércio (OMC), em Bali, Indonésia.
Senador Ciro Nogueira...........................................
Requerimento nº 1.308, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do Senhor Élcio Assayag, bem como seja encaminhada o referido voto
aos seus familiares e amigos. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº 1.309, de 2013, que solicita licença para ausentar-se dos trabalhos desta
Casa, de 16 a 22 de novembro de 2013, quando
estará representando o Senado Federal na visita
à região amazônica do Equador, no período de
17 a 21 de novembro, a fim de observar in situ
os danos ambientais causados pelas operações
irresponsáveis da companhia transnacional de petróleo Chevron-Texaco, em Quito. Senador Inácio
Arruda.....................................................................
Requerimento nº 1.310, de 2013, que solicita que o período da licença constante do Requerimento nº 1.191, de 2013, para participar
da visita in locu relativa ao não cumprimento
do Acordo Bilateral firmado entre o Governo
Brasileiro e a República Venezuelana que estabelece zona non-aedificandi na fronteira entre
os respectivos países, seja modificado para 7
a 9 de novembro de 2013. Senador Osvaldo
Sobrinho................................................................
Requerimento nº 1.311, de 2013, que solicita
licença para afastar-se dos trabalhos desta Casa
no dia 25 de novembro de 2013, com a finalidade
de representar o Senado Federal no Seminário
“Aquacultura e Pescas Portugal-Brasil”, a realizar-se na Universidade de Aveiro, Portugal. Senador
Eduardo Lopes.......................................................
Requerimento nº 1.312, de 2013 (Requerimento nº 76, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos), que solicita ao Ministério da
Fazenda (que conforme o caso poderá acionar
suas Secretarias e também o colegiado de secretários estaduais de fazenda que secretaria
o Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ)), subsidiar as decisões do Senado
em torno das diferentes propostas de alterações fiscais discriminadas para cada estado e
o Distrito Federal, a serem levantadas em caráter urgente.........................................................
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Preocupação com o crescente número de
vítimas de queimaduras, principalmente crianças
e adolescentes que convivem em áreas rurais e
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químicos corrosivos. Senador Ciro Nogueira..........
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impostos sobre os produtos nacionais. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Importância dos significativos avanços nos
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Senador Wellington Dias........................................
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dos destaques. Senador Eduardo Braga................
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Manifestação favorável à votação em globo
dos destaques relacionados aos recursos orçamentários destinados à saúde. Senador Inácio
Arruda.....................................................................
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Portela....................................................................
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nanciamento da saúde pública no Brasil. Senador
Eunício Oliveira.......................................................
Manifestação contrária à votação em globo
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Taques....................................................................
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públicos na saúde. Senador Eduardo Braga..........
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parcelamento em cinco períodos, que esse parcelamento seja realizado em três períodos. Senador
Antônio Carlos Valadares.......................................
Encaminhamento contrário ao requerimento
nº 1.287, com a alegação de que há uma impossibilidade em realizar a implantação do sistema em
tão pouco tempo. Senador Eduardo Braga.............
Encaminhamento do requerimento nº 1.288,
que trata do orçamento impositivo. Senador Cícero
Lucena. ..................................................................
Comentários sobre o esforço realizado pelo
senador Eduardo Braga em defesa de melhorias na
saúde pública no Brasil. Senador José Agripino.....
Encaminhamento do requerimento nº 1.288,
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22, de 2000, que altera o art. 165 e 166 da Constituição Federal. Senador Humberto Costa..............
Manifestação contrária ao requerimento nº
1.290, que solicita votação separada da Emenda
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Importância da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 22ª, que trata do orçamento impositivo e do investimento na saúde. Preocupação
com a qualidade da saúde pública no Brasil, destacando a apreensão da população, a quantidade
insuficiente de médicos e a criação do Programa
Mais Médicos. Senador Sérgio Souza....................
Registro do 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, (CBA), maior evento da especialidade, a
anestesiologia, onde será resgatada a organização
do Congresso Brasileiro do Estudo da Dor. Senador
Eduardo Amorim.....................................................
Considerações sobre os debates que ocorreram nesta Casa sobre o financiamento da saúde, em busca de uma solução para os problemas
encontrados na saúde pública do Brasil. Senador
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SEGURANÇA PÚBLICA
Críticas à falta de medidas necessárias para
conter a onda de violência crescente, pelos Black
Blocs, que dominou as rodovias, avenidas e praças
durante as manifestações democráticas em 2013.
Senador Pedro Simon.............................................
Preocupação com o aumento da criminalidade
no Brasil de acordo com dados apresentados pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública, que
colocam o Brasil em sétimo lugar no ranking dos
países mais violentos do mundo. Senador Alvaro
Dias.........................................................................
Preocupação com o quadro de sucateamento
da Polícia Rodoviária Federal, que vem atingindo
a maioria dos estados brasileiros. Senador Ruben
Figueiró...................................................................
Preocupação com a falta de segurança pública
no País, principalmente no Estado do Piauí, onde
a situação está deplorável e faz com que a região
se constitua um ambiente propício para atividade
de assaltantes de banco e de terminais eletrônicos
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Ata da 194ª Sessão, Não Deliberativa,
em 1º de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Mozarildo Cavalcanti, Acir Gurgacz e Pedro Simon

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 16 minutos e
encerra-se às 10 horas e 45 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, o Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de 2013 (nº 1.240/2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Intercontinental Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Projeto de Decreto
Legislativo nº 317, de 2013, em conformidade com o
inciso III do art. 91 do Regimento Interno, será apreciado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
poderá 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) – Concedo a palavra ao
Senador Acir Gurgacz, como orador inscrito, pelo PDT
de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, do nosso querido Estado de Roraima, integrante da Amazônia, mais uma vez nós usamos a
tribuna, nesta manhã de sexta-feira, para falar sobre
as questões de infraestrutura do nosso País, especialmente a infraestrutura na Amazônia, que liga o Estado
de Rondônia com o Mato Grosso, o Estado de Rondônia com o Amazonas, com o seu Estado, Roraima.
Essa integração da Amazônia é importante para nós
que moramos lá, e a integração da Amazônia com o
resto do País. Nós não estamos tendo hoje a ligação,
por estrada, de Manaus a Porto Velho.
Estamos batendo nessa tecla, Senador Mozarildo,
desde o primeiro dia em que chegamos a esta Casa. E
as coisas não avançam. O Governo gasta, investe em
licenciamento, e até agora nada. Então, as discussões
sobre a necessidade de mais investimentos na infraestrutura de transportes para escoamento da produção
agrícola do País não são novidade aqui nesta Casa,
muito pelo contrário: esse foi um dos temas que mais
abordamos nas Comissões de Agricultura, de Meio
Ambiente, de Infraestrutura, neste ano em que o Brasil
teve mais um recorde na safra de produção de grãos.
O Brasil cresce, desenvolve, há o investimento pesado na iniciativa privada e o Governo não consegue
acompanhar esse investimento com relação às obras
de infraestrutura para dar escoamento a toda essa
produção que tem sustentado a balança comercial
brasileira. Se não fosse o agronegócio, se não fosse a
produção agrícola brasileira, a nossa balança comercial estaria no vermelho com certeza. Precisamos nos
ater a essa questão de investimento na infraestrutura.
Para reverter essa situação, o Governo Federal
resolveu dar atenção especial à infraestrutura e à logística, com relação ao Plano Safra 2013/2014, e acelerar as obras estratégicas previstas no PAC. Só para
armazenagem, foram anunciados investimentos de
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R$25 bilhões nos próximos cinco anos. Mas há uma
coisa que temos que fazer um aparte: foram anunciados
investimentos de R$25 bilhões para os próximos cinco
anos, vamos ver se os licenciamentos ambientais vão
deixar que o próprio Governo possa fazer os investimentos, porque parece que há dois governos: um que quer
fazer e outro que não deixa acontecer. Quantas obras
estão paralisadas por conta de falta de licenciamento
ambiental? Parece que o meio ambiente não quer o
desenvolvimento no nosso País, está atravancando o
desenvolvimento do nosso País, principalmente com
relação à nossa Amazônia. Enquanto estamos crescendo, desenvolvendo, aumentando a produção, as
obras de infraestrutura estão travadas por causa de
licenciamentos ambientais. É obra que começa, paralisa, é prejuízo de toda ordem e nada acontece, então tem que haver uma vontade política para resolver
essas questões ambientais de licenciamento etc., ou
fazer uma parceria entre os Ministérios e dar um rumo
para que as coisas aconteçam; não ficar o Ministério
dos Transportes dependendo de o Ministério do Meio
Ambiente autorizar uma obra. E as coisas não acontecem, ou começam e param as obras.
A Presidenta Dilma também apresentou, em setembro desse ano, o Programa de Infraestrutura e
Logística, que prevê a concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos do Brasil. A prioridade é a
implantação ou a ampliação da escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura, que deverão
ser na ordem de R$250 bilhões nos próximos trinta
anos, se o meio ambiente deixar. Se não deixar, não
vai acontecer nada, vai ficar tudo parado novamente.
Desse valor, R$56 bilhões irão para a construção de
estradas, R$100 bilhões para as ferrovias, R$54 bilhões para portos, R$15 bilhões para os aeroportos
brasileiros. Mais de 2/3 de rodovias do Programa de
Infraestrutura e Logística serão concedidos à iniciativa
privada ainda neste ano: a BR-163, do Mato Grosso,
que irá a leilão no próximo dia 27 de novembro, e o
trecho da BR-060, da BR-153 e da BR-262, no Distrito
Federal e Goiás, que será leiloado em 4 de dezembro.
É bom lembrar que o PAC já investiu alguns bilhões de reais com infraestrutura nos últimos seis anos,
o que é um grande avanço, mas ainda não foi suficiente
para termos a infraestrutura ideal para manter o ritmo
de crescimento econômico do Brasil que alcançamos
nos últimos anos. É simples fazermos um paralelo.
Se tivéssemos no Brasil a infraestrutura que há nos
concorrentes, como Estados Unidos e Europa, que
concorrem com o Brasil na produção de grãos, com
certeza o custo Brasil seria muito mais baixo e o Brasil
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seria muito mais competitivo com relação ao mercado
internacional.
Nós temos duas questões básicas que a gente
sempre aponta aqui nesta tribuna e nas Comissões:
a BR-364 e a BR-319. Essas obras são muito importantes para a Amazônia, principalmente para o nosso
Estado de Rondônia. Elas não foram incluídas nesse
programa de concessão, mas estão entre as obras
estruturantes que irão receber investimentos direto da
União. Essa é uma situação que tem seu lado positivo,
mas que também nos preocupa, porque não temos um
cronograma preciso de execução das obras necessárias
nessas duas rodovias, quais sejam: a duplicação da
BR-364 e a reconstrução ou restauração da BR-319. O
mesmo ocorre com as demais obras estruturantes do
chamado Arco Norte. Em nosso Estado de Rondônia,
o Arco Norte é em Porto Velho, desviando todo o trânsito de caminhões pesados do centro da nossa capital.
Hoje, todos os caminhões que vão à balsa desembarcar a produção de grãos do Estado de Rondônia
– também vêm do Norte do Mato Grosso – atravessam todo o centro da nossa capital, Porto Velho, para
chegar até o porto.
O projeto do Arco Norte está pronto para desviar
todo o trânsito pesado que, chegando a Porto Velho,
pegará a direita e chegará até o porto desviando do
centro da nossa capital.
Também um projeto da maior importância é a
Ferrovia de Integração Centro-Oeste/Norte, com a extensão até Porto Velho, mas iniciando em Porto Velho
para Vilhena e encontrando a malha ferroviária brasileira em Vilhena ou Lucas do Rio Verde.
As melhorias na Hidrovia do Madeira e a construção dos terminais portuários. Os aeroportos da Amazônia, como o nosso Aeroporto de Ji-Paraná, que se
encontra em obras, que está sendo feito pelo Governo
do Estado. A SAC se comprometeu; o Governo Federal
se comprometeu; a Ministra de Relações Institucionais
se comprometeu em executar. Ficamos dois anos esperando, esperando, e não aconteceu nada.
Enfim, o Governo do Estado resolveu fazer por
conta do Estado a reforma da pista do Aeroporto de
Ji-Paraná porque já tinham sido cancelados os voos
para a nossa cidade.
Nós temos, também, a construção do Aeroporto
de Ariquemes, a reforma do Aeroporto de Costa Marques e a do Aeroporto de Guajará-Mirim, que está
interditado também.
São obras importantes, obras estruturantes que
o Brasil precisa fazer. Volto a dizer que a iniciativa privada tem feito a sua parte, tem investido, tem aumen-
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tado a sua produção e investido na industrialização
dos nossos produtos. Mas a infraestrutura realmente
está deixando a desejar, fazendo com que o custo
Brasil fique cada vez mais alto e nós não tenhamos
condições de competir com os demais países que têm
toda a infraestrutura à disposição dos seus produtores
e comerciantes.
O caso da BR-319 é emblemático, pois estamos
há mais de sete anos discutindo o licenciamento ambiental para a reconstrução da rodovia. Licenciamento
ambiental para uma rodovia que já existe. Ela foi construída no final da década de 60 e inaugurada em 1973.
E, agora, nós precisamos de uma licença ambiental
para recuperar essa BR. E não se dá o licenciamento
por questões que preocupam, pelo menos as pessoas
dizem que há uma preocupação de que, com a estrada
aberta, há uma possibilidade do desmatamento ilegal.
Ora, se o desmatamento é ilegal, como é que vamos
deixar que isso aconteça? E, se não há como chegar
até esses possíveis desmatamentos ilegais, como é
que vai haver a fiscalização dessa ilegalidade?
Senador Mozarildo, V. Exª conhece tão bem quanto eu. Se existe um desmatamento ilegal, as pessoas
não querem que a estrada chegue próximo a esses desmatamentos, até porque eles não precisam de estrada
para transportar as madeiras ilegais, colocam nos rios.
Olha a quantidade de rios que existem na Amazônia
para transportar essas madeiras. Então, a estrada vem
ajudar a fiscalizar, ajudar a fazer com que o Governo
chegue mais próximo dos nossos agricultores que
estão lá isolados, muitos deles ao longo da BR-319.
Então, ninguém perde com a restauração da BR319. Rondônia ganha, Amazonas ganha, o seu Estado
de Roraima ganha. Hoje temos o Estado do Amazonas
e de Roraima isolados do resto do País. Como é que
nós podemos imaginar um Brasil como hoje, que quer
ser uma das maiores economias do mundo, tendo dois
Estados importantes da Federação que não têm uma
ligação terrestre por conta do meio ambiente porque
o Meio Ambiente acha que haverá desmatamento?
Cadê a capacidade de fiscalização do Meio Ambiente? É só fiscalizar.
Nós produzimos aqui no Congresso Nacional e foi
sancionado pela Presidenta Dilma um Código Florestal
que determina claramente o que pode e o que não pode
fazer. Muitas coisas estão lá que não gostaríamos que
estivessem, Senador Mozarildo, mas estão. E nós temos
que cumprir, gostando ou não gostando do que está
escrito no Código Florestal. Mas se existe um Código
Florestal, não deve haver preocupação se vai haver
desmatamento ilegal ou algo que não esteja previsto

8

78696 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

no Código Florestal, é só termos fiscalização. Agora,
se não temos acesso, como é que vamos fiscalizar?
Por isso, estamos defendendo, e muito, a reconstrução da BR-319. Hoje, ela encontra-se em péssimas
condições, praticamente intrafegável, visto que está
abandonada desde o início da década de 90. Somente
no eixo dessa rodovia vivem mais de 200 mil pessoas
em cidades como Humaitá, Lábrea, Careiro, Castanho
e nos distritos de Realidade, Igapó-Açu entre outros.
Mas temos que pensar que, se considerarmos
a população de Manaus e das cidades da Região
Metropolitana da Capital amazonense, assim como
a população de Humaitá e Porto Velho, assim como
também a população do Estado de Roraima, mais de
três milhões de brasileiros serão beneficiados com a
restauração – que é a restauração, não é a construção, no mesmo leito que ela já existe. É a reconstrução da BR-319.
Essas pessoas encontram dificuldade para buscar
atendimento de saúde e para escoar a produção agrícola ou de produtos extraídos da floresta, como açaí,
pupunha, cupuaçu, látex ou a castanha, bem como a
produção de hortifrutigranjeiros e de pescado do Estado de Rondônia, que nós queremos fazer chegar aos
mercados de Manaus e Boa Vista.
Agora nós não podemos fazer isso pela hidrovia,
porque o transporte demora cinco, sete, dez dias, sendo que, se fosse por estrada, os caminhões pequenos
sairiam à noite e amanheceriam nos mercados de Manaus e, na noite do outro dia, chegariam até Boa vista,
a nossa capital de Roraima.
A proposta da reconstrução arrasta desde 2003,
quando, logo no início do primeiro mandato do ex-Presidente Lula, ele e o então Ministro dos Transportes
Alfredo Nascimento determinaram que o DNIT elaborasse o projeto de reconstrução da rodovia.
Em 2005, o Governo Federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras começaram em 21 de
novembro de 2008, com duas frentes de trabalho, partindo dos extremos da rodovia, sob a responsabilidade
do nosso Exército brasileiro.
Um trecho de 204km, saindo de Manaus para
Porto Velho; e outro de 208km, saindo de Porto Velho
com destino a Manaus. Esses trechos foram recuperados em 2010.
A recuperação do trecho intermediário com extensão de 405km, chamado de meião da floresta, foi
embargado pelo IBAMA, em 2009, mesmo com o projeto de restauração possuindo o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), executado pela Universidade Federal
do Amazonas.
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Desde então, muitos estudos de impacto ambiental já foram feitos e refeitos. De acordo com o DNIT,
mais de R$78 milhões já foram gastos com estudos
ambientais e intervenções, a fim de mitigar prováveis
impactos ambientais no entorno da rodovia.
Já realizamos audiências públicas na Comissão
de Agricultura, bem como na Comissão de Infraestrutura, para discutir a situação da BR-319, com o objetivo de pressionar o Governo no sentido de acelerar os
estudos que ainda restam e iniciar logo a reconstrução
dessa rodovia, mas parece que nem todos conhecem
a realidade da Amazônia. Persiste o mito de que a reabertura dessa rodovia provocará um grande impacto
ambiental no coração da Floresta Amazônica, o que
eu tenho certeza de que não é verdade.
Isso não é verdade, pois é muito mais fácil retirar
a madeira da floresta pelos rios, ou por estradas clandestinas, do que por uma rodovia federal fiscalizada,
estruturada, com todo o policiamento necessário, que
existe em qualquer rodovia federal. Necessariamente
essa rodovia terá de ser fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Exército Brasileiro, bem como
pelos organismos ambientais.
Portanto, para que possamos conhecer melhor
essa realidade, e para que possamos mostrar essa
realidade a todos os brasileiros, nós aprovamos ontem na Comissão de Agricultura o requerimento para
realização de uma diligência, que será feita no dia 25
deste mês, que inicia hoje, que também poderá ter a
adesão da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Infraestrutura, no trecho da BR-319, entre Porto
Velho e Manaus. Vamos percorrer essa BR.
Convidamos os comerciantes de Porto Velho, de
Manaus, aquelas pessoas que têm interesse na abertura da estrada para nos acompanhar.
Convidamos o Ministério dos Transporrtes, o
Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, o DNIT, o Governo do Estado do Amazonas, o Governo do Estado de Rondônia, para que a gente possa fazer essa
travessia; e também a imprensa nacional, a imprensa
dos Estados, para que possam ver in locu como está
a BR-319 e mostrar para o Brasil que o impacto ambiental já aconteceu. Já houve o impacto ambiental.
Entendo que a recuperação da BR-319 tem de
ser encarada como uma questão de Estado, como um
assunto de interesse nacional, como o é, e estratégico
e de prioridade urgentíssima. Por isso, devemos empreender todas as forças para que isso ocorra o mais
breve possível.
Destaco que já tivemos algum avanço. Pois no
último dia 9 de julho deste ano, um trecho da BR-319,
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dentro do Estado do Amazonas, foi licenciado pelo
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM)
para obras de manutenção. A licença concedida pelo
IPAAM, com a anuência do Ibama, é para a execução
de serviços de manutenção de um trecho de 82km, que
começa no Km 432, no Rio Tupanã, até o Km 514 no
Rio Igapó-Açu, no chamado meião da floresta.
Outro trecho de aproximadamente 142km, na região do Igarapé Piquiá, na BR-230, conhecida como
Transamazônica, que cruza com a BR-319, no Município de Humaitá, também recebeu licenciamento para
serviços de manutenção.
A Licença Ambiental Única (LAU), com validade
de um ano, foi expedida em nome do DNIT, atendendo
requerimento deste órgão e pleito das comunidades
que residem nesses locais, bem como de Parlamentares das Bancadas do Amazonas e do Estado de
Rondônia. Creio que o licenciamento desse trecho já
é abertura ao possível destravamento do processo de
licenciamento ambiental para reconstrução da rodovia,
que está sendo elaborado desde 2009, e as coisas
não acontecem.
Para nós de Rondônia, Sr. Presidente, é muito
importante essa rodovia. Nós queremos fazer com
que os nossos agricultores, os pequenos agricultores
possam utilizar dessa rodovia e levar os seus produtos
para os mercados de Manaus. Nós não queremos dizer
com isso que as balsas vão deixar de existir, que vai
ser transferido o transporte pela hidrovia, de soja, de
milho, de algodão. Isso não vai mudar em nada. Pelo
contrário, nós vamos incentivar, cada vez mais, o transporte pela hidrovia, até porque é muito mais barato.
Mas os pequenos agricultores, que produzem a
sua hortaliça, os nossos pescados, os produtos da bacia
leiteira, esses precisam chegar mais rápido a Manaus.
E isso só pode ser feito através da rodovia. Não há outra alternativa. Por isso, estamos aqui defendendo, com
muita força, essa questão da restauração da BR-319.
E volto a dizer que parece que nós temos dois
governos: um governo que quer, e outro que não quer.
É uma questão de vontade política, Senador Mozarildo.
Isso tem que acontecer. Não podemos deixar a BR-319
isolada ou sem recuperação, deixando o seu Estado
de Roraima isolado do resto do País.
É mais fácil ir à praia na Venezuela ou no Caribe
que ir às praias brasileiras. Fazer compra na Venezuela
é mais fácil que fazer compra no centro do mercado
brasileiro, porque não há estrada. Então, é uma dificuldade grande. A Zona Franca de Manaus precisa
dessa estrada.
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É claro que nós nunca vamos deixar de utilizar
a hidrovia. A hidrovia é mais barata, mas há aqueles
produtos que precisam de agilidade, de rapidez, o
que se consegue através da rodovia – uma rodovia,
volto a dizer, que foi inaugurada em 1973. Não é uma
rodovia nova.
Outro assunto que trago nesta manhã é a possibilidade de intensificação dos conflitos que envolvem
integrantes de comunidades indígenas e agricultores
no Mato Grosso do Sul, em Alagoas e no Rio Grande
do Sul.
Foi uma preocupação muito séria trazida por representantes desses três Estados para a audiência pública que realizamos ontem, pela manhã, na Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, no Senado Federal.
Diante da gravidade da situação que envolve a
disputa por terras ocupadas por agricultores e reivindicadas pelos índios, relatada pelo Prefeito de Palmeira
dos Índios, em Alagoas, o Prefeito James Ribeiro, pelo
representante da Federação da Agricultura e Pecuária
do Mato Grosso do Sul (Famasul), Gustavo Passareli,
e pelo Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr.
Rodinei Escobar Xavier Candeia, temos a obrigação
de reforçar o alerta ao Ministério da Justiça e ao Governo da Presidente Dilma Rousseff, para que tomem
as medidas necessárias para evitar o confronto direto
entre indígenas e agricultores nesses dois Estados.
O Prefeito de Palmeira dos Índios, no Estado
de Alagoas, por exemplo, citou que uma reserva indígena foi demarcada em cima de uma obra em que o
Governo Federal investiu, nos últimos anos, através
do PAC, mais de R$60 milhões: uma barragem que
deveria beneficiar mais de 400 agricultores com projetos de irrigação.
Investimento de R$60 milhões! A área foi demarcada como área indígena, e todo esse investimento
perdeu-se. Já foi feito o investimento. Não vai ser feito,
já foi feito o investimento, repito. Então, nessa questão
também, parece que há dois governos.
De acordo com o representante da Famasul, o
último final de semana foi tenso na Fazenda Buriti, em
Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, que
foi invadida por índios no dia 15 de maio deste ano.
A Fazenda Buriti se transformou no principal foco de
tensão da disputa por terras no Mato Grosso do Sul,
depois que um índio morreu durante o cumprimento
da reintegração de posse na área.
Desde então, a Força Nacional atua na região
para evitar novos conflitos, que se tornam iminentes
diante do não cumprimento da lei e diante da lentidão
das intervenções do Governo Federal, que, após can-
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celar a reintegração de posse, prometeu comprar a fazenda em favor da demarcação da reserva indígena,
para evitar novos conflitos, mas, até hoje, não efetivou
essa decisão, e nada aconteceu para que os nervos
se acalmem nessas regiões.
Situações de conflito também ocorrem em dez
áreas no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que
o clima é mais tenso nas Fazendas de Mato Preto e
Passo Grande da Forquilha, onde vivem pequenos
agricultores que compraram as terras da União, mas
que também são reivindicadas pelos índios.
Situações de radicalização exacerbada nesta
disputa entre índios e agricultores também ocorrem no
Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, no Mato Grosso
do Sul e em Alagoas. Esperemos que não cheguem
essas disputas ao nosso Estado de Rondônia, pois lá
temos uma convivência boa com os índios, até porque os índios têm áreas grandes no nosso Estado. A
convivência é pacífica, graças a Deus.
Volto a dizer: situações de radicalização exacerbada nesta disputa entre índios e agricultores também
ocorrem no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, no
Mato Grosso do Sul e em Alagoas. Então, não é só no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Sabemos que o Ministro da Justiça, Dr. José
Eduardo Cardozo, está acompanhando de perto a situação nesses locais de conflito, mas nosso apelo é
no sentido de que acompanhar não basta, é preciso
que decisões definitivas sejam tomadas com urgência
à luz da legislação e do Direito. Nós temos de seguir
a Constituição para que nada aconteça com relação
a possíveis conflitos entre fazendeiros e indigenistas.
É preciso reconhecer os direitos dos índios, mas
também é necessário que o direito à propriedade seja
assegurado, no caso em que esse direito é legítimo e
comprovado, ou que a União faça a demarcação das
terras indígenas, nos casos em que haja comprovação antropológica, dentro dos critérios técnicos multissetoriais submetidos a pareceres da Embrapa, do
Ministério da Agricultura e do MDA, conforme determinação da Casa Civil e da Presidência da República
e como aprovamos recentemente em projeto de lei na
Comissão de Constituição e Justiça aqui, no Senado.
Esses conflitos envolvendo índios e agricultores
revelam, na verdade, a falta de critérios objetivos e de
previsão legal para a demarcação das terras indígenas.
Venho chamando a atenção para isso há algum
tempo, assim como outros Parlamentares o fizeram
desta tribuna, e, da mesma forma, para a necessidade de estudos técnicos mais amplos feitos por insti-
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tuições competentes do ponto de vista antropológico,
social e econômico.
Atualmente, a Funai é responsável pela elaboração dos laudos antropológicos que determinam a
criação de terras indígenas, ficando a cargo do Ministério da Justiça declarar os limites da área, sendo que
a homologação é feita posteriormente pela Presidente
da República.
É um processo muito centralizado...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ...na Funai. É que, quando se fala em
Funai, até o alarme dispara, Presidente. É por isso.
A Funai é tão inexpressiva e tão ineficiente que até o
alarme do Senado dispara quando se toca no assunto da Funai.
Nós fizemos uma audiência pública importante
ontem e convidamos a Presidente da Funai. Ela confirmou a presença; o Ministro da Justiça confirmou a
presença da Presidente da Funai; e ela teve o desplante de não comparecer, de não comparecer e de não
mandar representantes. Depois de uma hora em que
estávamos debatendo, chegou uma carta dizendo que
ela não poderia estar presente.
Mas, enfim, esta é a preocupação da Funai com
relação aos conflitos de terra que existem no Brasil,
Senador Pedro Simon. Essa é a preocupação dela.
Não compareceu a uma audiência pública feita por
esta Casa, depois de ela ter confirmado presença para
debater o assunto.
Acho oportuno alterar os procedimentos de demarcação de terras indígenas para darmos um basta
nesses conflitos que estão atrapalhando a produção
no País e que, ao mesmo tempo, não permitem mais
agilidade na demarcação de terras que sejam, de fato,
de uso tradicional dos índios.
Temos de reconhecer os direitos históricos e tradicionais dos povos indígenas, mas precisamos reconhecer também o direito dos agricultores ao sagrado
direito da propriedade da terra, que está na Constituição de 1988.
Sim, temos de fazer justiça com as comunidades
indígenas, pois temos uma dívida histórica com os povos indígenas, mas isso não pode resultar em injustiça com os nossos agricultores. Ou seja, a dívida da
sociedade brasileira com as comunidades indígenas
não pode ser trocada por uma dívida com os produtores rurais brasileiros, que estariam sendo lesados pela
perda da terra, onde vivem há décadas.
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Neste sentido, reforço o apelo para que a Advocacia-Geral da União reedite a Portaria nº 303, que
estabeleceu o cumprimento das mesmas condições
impostas à demarcação da terra indígena Raposa
Serra do Sol, suspensa em 2012, até decisão final do
Supremo Tribunal Federal, que ocorreu no último dia
23, mantendo a validade das 19 condicionantes que
foram estabelecidas em 2009 no processo sobre a
demarcação da terra indígena, que aconteceu no seu
Estado de Roraima.
O julgamento do STF em nada foi contrário ao
que estava expresso na portaria. Portanto, há o entendimento de que ela deve ser reeditada, e é este
apelo que fazemos ao Ministro-Chefe da AGU, Dr.
Luís Inácio Adams, para que a data da promulgação
da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, seja
tomada como referência para as demarcações de terras indígenas brasileiras.
É um marco, e a nossa Constituição tem que
ser respeitada, o que não está acontecendo no Mato
Grosso do Sul. A nossa preocupação é que não se
espalhe pelo País essa incerteza da legalidade. Nós
não podemos deixar que isso aconteça.
Então, esses eram os dois temas que eu tinha
para tratar nesta manhã de hoje. Agradeço a atenção
do nosso Presidente e dos nossos Senadores. Tenhamos todos um bom final de semana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB -RR) – Senador Acir, quero
cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento, tecnicamente correto, politicamente correto, com relação à
nossa Amazônia.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir
Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Passo a palavra ao Exmo Senador Mozarildo Cavalcanti, do Estado de Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Presidência lembra às Srªs e
aos Srs. Senadores que está convocada sessão conjunta solene do Congresso Nacional, a realizar-se no
dia 4 de novembro do corrente, próxima segunda-feira,
às 17 horas, no plenário do Senado Federal, destinada
a homenagear o Movimento Novembro Azul e a Sociedade Brasileira de Urologia.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) –Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir, do
Estado de Rondônia, foi uma felicidade ter ouvido,
quando presidi esta sessão, o pronunciamento de V.
Exª. Como eu disse ainda na Presidência, foi um pronunciamento tecnicamente correto e politicamente
mais ainda, porque é inacreditável que fiquem órgãos
do próprio Governo Federal antagônicos entre si.
Começo a me animar, Senador Acir, quando vejo
que o próprio Governo Federal coloca no exame das
demarcações de terras indígenas também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Emater, porque,
na verdade, temos, como disse V. Exª, que dar aos índios os direitos. Mas os direitos dos índios não são só
a terra como pensam algumas ONGs, que terminam
contaminando até o pensamento de alguns cidadãos
brasileiros que não conhecem, sequer, a Amazônia.
V. Exª citou um fato que é uma aberração, quer
dizer, o Governo Federal construiu uma rodovia que
liga o Amazonas a Rondônia, portanto, liga também o
meu Estado ao resto do País, construída com dinheiro
público, terminada, inaugurada na década de 70, como
disse V. Exª, a parte do meio da estrada começou a
ter problemas, e, aí, o IBAMA proibiu as obras nesse
trecho chamado trecho do meio mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO. Fora do microfone.) – É o “meião”
que se chama.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Exatamente.
Então, são contradições, como disse o General
Comandante da Amazônia, o Brasil trata a Amazônia
como se fosse uma colônia, e não como parte integrante do Território Nacional.
Então, quero dizer a V. Exª que precisamos, Senador Acir, na verdade, fazer uma união das Bancadas
do Norte, ou da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são as Regiões menos desenvolvidas do
País, para uma Bancada aqui no Senado, não para
fazer oposição ao Governo, mas, para, de fato, defender e mostrar para o próprio Governo quais são as
necessidades da nossa Região.
Tive a felicidade de ser o Relator de um projeto
oriundo da Câmara, de autoria do Deputado Marco
Maia, então Presidente, que deu uma vantagem para
as nossas cidades gêmeas no Brasil – e quero dizer
que as cidades gêmeas totalizam 30 cidades que vão
do Norte ao Sul do País.
Então, veja bem que é um negócio inconcebível
que se faça um projeto, e já sancionado, portanto, é
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uma lei, que dá incentivos a essas cidades gêmeas, o
nome está dizendo que são coladas à fronteira e não
se façam as outras coisas.
Por exemplo, dois projetos meus foram aprovados
aqui, no Senado, e espero que a Câmara não demore
tanto quanto demorou também na apreciação do meu
projeto, que regulamenta a criação dos Municípios, a
fusão e a incorporação de novos Municípios.
Então, está para ser sancionada agora, mas
passou ao todo, Senador Simon, que agora preside a
sessão, quase 10 anos entre Senado, Câmara, e depois voltou para o Senado por causa das alterações
que foram feitas Câmara. Então, esse projeto dos Municípios já é uma força para eliminar as desigualdades
regionais.
Não é que se impeça, por exemplo, a criação
de novos Municípios no Sul e Sudeste, mas há uma
regulamentação quanto ao número mínimo de habitantes exigido e há também a exigência de um estudo
de viabilidade econômica não só da área que vai ser
desmembrada como da área que sofre desmembramento. Se o desmembramento resultar na inviabilidade
econômica do Município-mãe não haverá, portanto,
sequer plebiscito.
A outra condicionante é que cada Região tem
um número mínimo de habitantes para poder fazer um
Município. Na Região Norte, são cinco mil habitantes, e
nós temos, Senador Pedro Simon, Municípios com até
novecentos e oitenta habitantes. Nem mil habitantes
têm. E fica onde esse menor Município? No Estado de
São Paulo, no desenvolvido e bem divido geograficamente, tem o Município de Borá, e tem menos de mil
habitantes. Como tem em Minas também o segundo
menor Município em população, que também não chega a mil habitantes.
Então, é preciso que nós, de fato, vejamos essa
parte da rediscussão geográfica dos Estados através
da criação, da fusão ou da incorporação dos Municípios. Mas também, Senador Pedro Simon, nós aprovamos agora, há poucas semanas, dois outros projetos de minha autoria que tratam, primeiro, de instituir
um Plano Nacional de Desenvolvimento e Defesa da
Amazônia e da Faixa e Fronteira, porque o Brasil realmente negligencia muito não só a faixa de fronteiras
– as nossas fronteiras até a linha mesmo de fronteira
–, porque não dá prioridade a essa questão.
Então, eu creio que com esse plano nacional, que
passa a ser, portanto, um plano permanente e de Estado, e não de governos eventuais, qualquer que seja
a ideologia de quem assuma a presidência do governo, esse tenha que seguir o plano nacional. E não é
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um plano absurdo, ao contrário, respeita as reservas
indígenas, respeitas as reservas ecológicas e prevê
o fortalecimento dessas áreas todas, inclusive com a
missão de dar força àqueles habitantes que pagam
caro por morar nas fronteiras do Brasil.
O segundo projeto que foi aprovado aqui, também
de minha autoria, foi o projeto que institui a Fronteira
Agrícola Norte. Por quê? Porque existe já o projeto da
Fronteira Agrícola Sul. Por que não ter da norte? Com
esse tipo de política, nós vamos cumprir um ditame
constitucional, uma imposição constitucional que diz
que é dever da República eliminar as desigualdades
regionais e também as sociais.
Eu acredito que, no campo social, até está havendo realmente uma mudança para melhor da questão
da renda e das condições de vida da população mais
pobre. Mas, no que tange à vida em si desses cidadãos, no que tange a ser produtivo, seja em que área
for – agricultura, pecuária, piscicultura –, não se pode
deixar esses cidadãos ao léu, como disse o General,
como se fossem habitantes de uma colônia.
Eu venho justamente hoje abordar aqui um tema
que é de muita importância para nossa faixa de fronteira. Primeiro, eu quero, antes de entrar nisso, dizer que
a ação no Supremo Tribunal Federal a que o Senador
Acir se referiu foi interposta por mim e pelo Senador
Augusto Botelho.
Então, felizmente, temos algum marco. Mas é
preciso que o Executivo, de fato, dê prosseguimento
ao que eu já acho um grande avanço, de não ouvir só
a suprema dona dos territórios ditos indígenas, porque
não é possível que nós tenhamos 0,3% da população
do Brasil se declarando indígenas. Ninguém fez DNA
ou genoma para saber se a pessoa que se intitula índio é realmente índio.
Outro problema, inclusive, será objeto de uma ida
minha, do Senador Osvaldo Sobrinho e da Senadora
Angela Portela à fronteira do Brasil com a Venezuela
– mas é Roraima que está sofrendo esse problema.
E, Senador Pedro Simon, se nós olharmos as cidades
gêmeas no Brasil, nós temos uma no Amapá, duas
em Roraima, uma no Amazonas, quatro no Estado do
Acre, uma em Rondônia e oito no Mato Grosso do Sul.
Então, veja que pega do extremo norte ao extremo sul
a questão das cidades gêmeas.
Algumas delas, como a cidade de V. Exª, no Rio
Grande do Sul, e eu acho que é a cidade de Livramento,
são separadas da cidade vizinha, na Argentina, apenas
por uma rua, como tem no Paraná também.
Então, agora, querem impor, através de um acordo diplomático feito, inclusive, depois das construções,
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seja da Prefeitura de Pacaraima, seja dos particulares
que construíram ou compraram de boa-fé aquelas residências. Agora, há uma iniciativa judicial para demolir
as residências existentes nessa área.
Eu pergunto: houve determinação do Ministério
das Relações Exteriores, a quem cumpre olhar e respeitar os acordos feitos? Não, não houve e, portanto,
agora, coercitivamente, a Justiça Federal está impondo
a demolição de residências e de obras públicas localizadas nessa faixa de fronteira. Principalmente, depois
do acordo foi que se constatou que já existiam várias
construções, sejam públicas ou privadas.
Então, nós vamos lá, para estudar in loco a questão, para conversar com a população de Pacaraima
e, portanto, trazer uma sugestão do Legislativo para
contornar, diplomaticamente, essa questão, sem punir essas pessoas ou a Prefeitura de Pacaraima e o
próprio Governo do Estado, que têm obras públicas
construídas ali para o bem-estar da população.
Eu não entendo como – no caso do Brasil, é Roraima que está encravada dentro da Venezuela – nós,
lá, não tiramos proveito disso. Temos dificuldades de
comprar, por exemplo, o cimento e o ferro, que a Venezuela tem mais barato. Temos dificuldade, por exemplo,
para importar o combustível da Venezuela. Só para fazer uma comparação, enquanto no Brasil, de um modo
geral, custa quase R$3,00 o litro, na Venezuela, custa
R$0,10 um litro de gasolina.
Então, diante dessa facilidade, o que acontece
hoje? A economia de Roraima e até mesmo a do Amazonas vão comprar na cidade, digamos assim, gêmea
do lado da Venezuela, que é Santa Helena, que tem
uma zona franca e, portanto, tem um combustível, legalmente permitido para o abastecimento do brasileiro,
por R$0,10 o litro.
Os gêneros alimentícios, os gêneros de higiene,
os eletroeletrônicos custam metade do preço negociado
ou de venda na cidade de Boa Vista, que é a capital
do meu Estado.
Então, o que acontece? No fim de semana, você
vê a BR-174 lotada de carros, ao final do mês principalmente, das famílias que vão comprar o rancho
– imaginem – na Venezuela, comprar desinfetantes,
material de higiene e até eletroeletrônico, como já falei.
Então, é preciso que o Brasil deixe de ser litorâneo. Juscelino Kubitschek teve a visão de transferir a
Capital do País lá do litoral, do Rio de Janeiro, para o
centro do País. Ele já sinalizava naquela época justamente a interiorização do País, para ocupar o imenso
vazio demográfico, à época, tanto da Região Centro-Oeste quanto da Região Norte.
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E é preciso que haja realmente uma mudança
de postura do Governo – e aqui não estou criticando
nem o Governo Dilma nem o Governo Lula –, isso
vem de longas datas. Aliás, depois do Juscelino, não
vi nenhum ato efetivo integrar, digamos assim, de integrar a Amazônia ao resto do Brasil. E nós temos o
Ministério da Integração Nacional, porque, se você
olhar os recursos investidos por regiões, vai ver que
a menos favorecida é justamente a que mais precisa,
que é a Região Norte.
Se continuarmos com esse tipo de política transitória, cada presidente que entra dá ênfase a um ponto
e a outro, nós não vamos nunca integrar a Amazônica,
nunca. Porque até, por exemplo, Senador Simon, a Sudam, que é a Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia, investe mais em Estados que estão na
Amazônia chamada Legal, que inclui o Mato Grosso e
uma parte do Maranhão, investe mais nesses dois Estados do que mesmo na Região Norte propriamente dita.
Aí se vai dizer: por que a Sudam faz isso? Aliás,
a Sudam e o Banco da Amazônia também. Nós temos
um Banco para desenvolver a Amazônia e financiar os
projetos da própria Sudam.
No entanto, isso não acontece na prática. A Sudam e o Basa, basicamente, investem no Pará, investem no Maranhão, investem na parte do Maranhão que
é considerada Amazônia Legal e no Mato Grosso, que
é todo da Amazônia chamada Legal. Como se tivesse
uma Amazônia ilegal. Quer dizer, para integrar esses
dois, passou a se chamar Amazônia Legal. Quer dizer,
quando não eram Mato Grosso e Maranhão da Amazônia, nós éramos uma Amazônia ilegal.
Bem, vamos considerar a Amazônia Legal, mas
vamos olhar a Amazônia, de fato, com o olhar de uma
região brasileira que tem – a Região Norte – 25 milhões de habitantes; mais habitantes do que o nosso
vizinho, a Venezuela. Por que o Brasil despreza esses
25 milhões de habitantes que estão lá, em detrimento
da Região Norte, em relação a outras regiões? Com
isso, é evidente, como diz aquela música popular, que
os ricos vão ficar mais ricos, e os pobres, cada vez mais
pobres. Isto é, as cidades, os Estados desenvolvidos
já, que também têm suas carências, recebem maior
investimento do que a região mais pobre. Então, essa
balança nunca vai igualar; nunca vai haver a integração da Amazônia.
Inclusive, estive conversando com alguns Parlamentares, e estamos planejando fazer aqui uma Bancada suprapartidária da Região Amazônica, do Nordeste
e do Centro-Oeste. Porque nós representamos aqui os
Estados e vemos, constatamos e nos pronunciamos,
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apresentamos projetos, e isso não melhora significativamente a vida da população que está lá, nem a dos
índios nem a dos não índios.
Acho até ruim essa divisão, no Brasil, por questão de etnia ou por questão de cor, porque estamos
implantando algo que não existia no Brasil. É verdade que existem desigualdades sociais oriundas lá do
tempo do Brasil colônia? É verdade. Agora, não podemos corrigir essas desigualdades só, digamos assim,
criando divisões de categorias no Brasil.
Quero encerrar meu pronunciamento, Senador
Pedro Simon, fazendo aqui um apelo e também anunciando, mais uma vez, que a nossa Comissão – é uma
missão da Comissão de Relações Exteriores – vai lá
à fronteira, em Pacaraima, para conhecer in loco a realidade e, depois, logicamente, com o apoio da consultoria legislativa do Senado, apresentar leis, se for
o caso, ou sugestões ao Governo para que, de fato,
se resolvam esses problemas que existem hoje nas
cidades gêmeas do meu Estado. Estou falando aqui
de Pacaraima, porque é onde há mais problemas, mas
também os tem a cidade de Bonfim.
Então, nós pretendemos, como membros da
Comissão de Relações Exteriores, buscar um entendimento diplomático, tanto para resolver essa questão da faixa dita não edificável ou non aedificandi, no
linguajar diplomático, para que, de fato, o Norte não
seja, mais uma vez, penalizado, e especificamente
meu Estado, pela localização geográfica. Acho que
tem que ser uma política de Estado e estamos em
contato tanto com a Embaixada do Brasil na Venezuela quanto com a Embaixada do Brasil, aqui em
Brasília, e temos o apoio das Forças Armadas para
que façamos um trabalho isento; para que não haja
aí política ideológica nem nada. A Senadora Angela
é do PT; eu e o Senador Osvaldo Sobrinho somos do
PTB. Eu e a Senadora Angela somos de Roraima; o
Senador Osvaldo, do Mato Grosso.
Então, na verdade, o que queremos é, de maneira
madura e equilibrada, pelo menos apontar caminhos,
fazer uma proposta ou, se necessário, até uma lei,
para que realmente esse acordo possa não penalizar
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nenhuma das partes – nem a brasileira nem a venezuelana. E, a partir daí também, já que foi criado o
Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, para fazer realmente uma integração entre Brasil – leia-se Roraima
– e a Venezuela. Aliás, é um negócio absurdo: o Brasil
se vangloria de que tem um superávit comercial muito
bom com a Venezuela, mas, ao analisar os números,
vamos constatar que esse superávit se deve a importações do Estado de São Paulo, do Estado de Minas
Gerais e do Pará.
Quer dizer, o Pará ainda é mais penalizado,
porque tem que vender o boi em pé, isto é, não pode
simplesmente comercializar a carne. A Venezuela
exige comprar o boi em pé. Tem lá suas razões, as
questões de aftosa e outras doenças que atacam o
gado, mas o certo é que essa realidade não propicia
esse bom relacionamento que deve existir entre nós
e a Venezuela.
E, no caso do Amapá, entre o Amapá e a Guiana
Francesa. Temos também problemas com a ex-Guiana
Inglesa, que atualmente é República Cooperativista da
Guiana, mas são de menor intensidade do que com a
Venezuela, mas vamos cuidar também das questões
com a Guiana. Temos que oferecer uma parceria com
esses países vizinhos, todos, desde o norte até o sul,
que tenhamos as mesmas regras, que tenhamos os
mesmos procedimentos e o investimento maior nas
menos desenvolvidas do que nas mais desenvolvidas.
Então, Senador Pedro Simon, terminando, quero
pedir a V. Exª que autorize a transcrição da relação que
li, além das cidades gêmeas, há outras cidades que
são de fronteira também, para que fique registrado nos
Anais da Casa que precisamos integrar a Amazônia e
as faixas de fronteira ao resto do Brasil.
V. Exª usará da palavra logo mais, e terei o prazer
de presidir durante esse período.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – V. Exª venha ocupar o seu lugar.
O Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador
Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta
sexta-feira em que estamos aqui, fazendo as honras
da Casa, para que se diga que o Senado está funcionando, eu venho aqui fazer um pronunciamento que
há dias já deveria ter feito.
Meu irmão telespectador, meu irmão ouvinte da
Rádio Senado, senhoras e senhores, imaginem a seguinte cena, por mais absurda que ela possa parecer:
uma dúzia de mascarados, os Black Blocs, invade dois
aviões da Varig. Perdão, é que a Varig é o meu sonho
de gaúcho e até hoje sinto saudade.
Uma dúzia de mascarados dos Black Blocs invade dois aviões Boeing, decolam, sobrevoam Brasília
e jogam, deliberadamente, os aviões sobre dois alvos
preferenciais: um sobre o Congresso Nacional, símbolo
do poder do povo; outro sobre o Palácio do Planalto,
sede executiva do principal governante do País.
Os senhores já imaginaram essa cena? Pois algo
muito parecido acaba de acontecer aqui mesmo, no
Brasil, dias atrás, em São Paulo.
Na tarde de segunda-feira, dia 28, dia destinado
ao Padroeiro São Judas Tadeu, padroeiro dos casos
impossíveis, manifestantes, muitos deles mascarados,
todos eles exaltados, decidiram protestar contra a morte de um estudante pela Polícia.
Bloquearam, na capital paulista, a saída norte
da Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas
Gerais. Interromperam o trânsito. Invadiram os veículos
paralisados no trânsito. Evacuaram os ônibus. Retiraram
os motoristas dos caminhões retidos pelo movimento.
Fizeram mais. Fizeram pior: queimaram cinco ônibus
e três caminhões.
A cena mais terrível, contudo, ficou por conta de
um caminhão tanque capturado pelos manifestantes.
Retiraram o motorista da cabine, tomaram o controle
do veículo, manobraram, deram marcha à ré e começaram a rodar em alta velocidade pela rodovia paralisada.
Parecia uma travessura de criança. Três manifestantes se penduraram no para-choque traseiro, outros
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dois se agarraram à carroceria, enquanto o terceiro
se equilibrava perigosamente sobre o vagão de carga. Outro viajava na boleia do lado direito, enquanto o
oitavo manifestante dirigia o veículo sem destino. Era
muito mais do que uma travessura.
Era uma perigosa, letal imprudência cometida a
bordo de um veículo com tanque para transporte de
30 mil litros de combustível. Repito: 30 mil litros de
combustível no tanque que estava andando pela rua!
Se não tivesse sido parado por policiais, mais
adiante, e apeado de lá, o grupo do caminhão-tanque
poderia ter continuado sua rota ameaçadora em direção ao imponderável, ao impensável.
Poderia ter jogado o caminhão e sua carga inflamável sobre uma barreira policial, sobre um grupo de
residências, sobre o prédio do Masp, sobre o Palácio
dos Bandeirantes, sobre a Catedral da Sé, sobre qualquer coisa que pudesse imaginar a cabeça insensata
daqueles insanos. Isso poderia ter acontecido em São
Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em qualquer
lugar do Brasil. Pois isso, senhores, já aconteceu em
Nova York, em 2001.
Em 11 de setembro, 19 Black Blocs sem máscara
da Al-Qaeda tomaram quatro aviões Boeing e cometeram o mais devastador ataque terrorista da História.
Um Boeing 767, o voo 175 da United Airlines,
com 56 passageiros e nove tripulantes, decolou de
Boston às 7 horas e 59 minutos. O Boeing decolou naquela manhã ensolarada com destino a Los Angeles,
a 4.190km de distância.
Cheios de combustível, seus tanques com capacidade para 70 mil litros têm autonomia para um voo
de até 10.600 km.
Como Los Angeles está a menos da metade disso, o Boeing voava com meia carga nos seus tanques,
pouco mais de 35 mil litros, a metade do que poderia ter.
O voo 175 deveria durar 6 horas e 35 minutos,
mas acabou apenas uma hora e quatro minutos depois.
Tomado pelos Black Blocs da Al-Qaeda, o Boeing
foi desviado para Nova York, até se chocar com a Torre Sul do World Trade Center, às 9 horas e 3 minutos.
Isso aconteceu 17 minutos após a Torre Norte
ser atingida por outro Boeing sequestrado.
O voo 175 caiu a 545 km por hora, atingindo o
prédio entre os andares 77 e 85 e produzindo, com
seus milhares de litros de combustível, um furor de
fogo e calor intenso que chegou próximo aos 1.000
graus Celsius.
Apenas 56 minutos e 10 segundos após o impacto, a enorme torre de 110 andares desmoronou.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, eu repito
e lembro aqui uma perturbadora semelhança entre a
tragédia de Nova York e a quase tragédia de São Pau-
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lo. O Boeing das Torres Gêmeas caiu sobre o prédio
como uma bomba incendiaria carregada com pouco
mais de 30 mil litros de combustível. Repito: 30 mil litros de combustível.
Os mesmos 30 mil litros do caminhão-tanque de
São Paulo que rodava, desatinado, sob o controle, ou
o descontrole dos terroristas que corriam sem destino
por uma rodovia federal cercada por civis e inocentes.
Devemos festejar que os nossos terroristas de
São Paulo não estivessem tripulando um Boeing?
É menos grave que tivessem tomado apenas um
caminhão-tanque com o mesmo potencial de morte inflamável que matou mais de três mil pessoas em Nova
York no alvorecer do Século XXI?
Quantas mortes, quantos incêndios, quanto vandalismo e quanta destruição ainda precisamos aguardar
para que se adotem as medidas necessárias para conter a onda de violência crescente que domina nossas
rodovias, nossas avenidas, nossas praças, os nossos
noticiários de TV?
Qual a tragédia anunciada que estamos esperando, sem fazer nada?
O que mais assusta, tanto quanto a violência ativa de um bando de celerados, é a presença passiva
das autoridades diante dos atos e fatos de ostensiva
agressão à ordem pública e à paz das comunidades.
O que dá medo, o que intriga, o que não se explica é a imagem de policiais e batalhões em forma,
alinhados, enfileirados, apenas assistindo aos atos de
violência, depredação, depredação e destruição do
patrimônio privado e público, como se fossem meros
transeuntes casualmente passando por perto, assistindo sem nada fazer.
As forças de segurança passivas disseminam a
insegurança, estimulando ainda mais a violência com
sua inexplicável inação.
Um país traumatizado por 21 anos de violência
de um regime autoritário parece, de repente, incapaz
de discernir o que é um ato de mera e inaceitável repressão e o que é uma atitude de justa e inatacável
defesa da ordem democrática.
Reprimir a violência absurda e sem sentido do
grupo bandoleiro dos Black Blocs é um ato claro do
Estado para a proteção e segurança da sociedade,
acuada por quem só tem a violência como argumento.
A nossa ilustre Presidenta Dilma Rousseff, com
a autoridade de ex-guerrilheira que pegou em armas
para lutar contra a autoridade de ex-guerrilheira, para
lutar contra a repressão e o arbítrio da ditadura, e que
por ela foi presa e torturada, também não suporta mais
a estupidez política dos Black Blocs.
Disse a Presidente Dilma, nesta quarta-feira, no
Paraná: “Antes de Judô, quero dizer, que defendo ma-
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nifestações democráticas. Mas acredito que a violência
dos mascarados não é democrática”.
E disse mais a Presidenta Dilma: “A violência é
antidemocrática e tem que ser coibida. É necessário
que os órgãos responsáveis coíbam essa violência,
para que não haja risco às pessoas, nem ataques ao
patrimônio público e privado”.
Senhoras e senhores, o Brasil tomou as ruas de
forma emocionante, em junho passado, com multidões
conscientes dos seus direitos. Clamavam pacificamente
por mudanças e por avanços nas condições de vida
dos brasileiros, exigindo reformas, cobrando atitudes,
defendendo a ética, combatendo a corrupção, combatendo a impunidade.
Milhões foram às ruas de cara limpa, coração
leve, consciência pura.
Quatro meses depois, as multidões sumiram,
afugentadas pelos bandoleiros mascarados dos Black
Blocs. Convém que se saliente: esses jovens que saíram às ruas, de cara limpa, e protestaram em frente
ao Congresso e lá no Supremo, os responsáveis pela
expectativa e pela esperança que passou a ser confiada pelo Brasil.
A Lei da Ficha Limpa, que este Senado um dia
antes, quase por unanimidade, disse que não votaria,
no dia seguinte foi votada pelo Senado por unanimidade, com os jovens aqui na frente.
O mensalão parecia estar praticamente morto,
mas os jovens foram lá para a frente do Supremo, e o
Supremo tomou a decisão.
Dois dos atos mais importantes...
Estou aqui, e lá se vão 36 anos. Nesses 36 anos,
os atos mais importantes que este Congresso praticou...
Há a Constituinte, sim, mas a Constituinte foi
livre, foi soberana, foi democrática. Os jovens na rua
garantiram a convocação da Constituinte, e os Parlamentares a fizeram.
A Ficha Limpa e o mensalão, com o povo na rua,
o Congresso respeitou o povo e votou. O Supremo,
apesar de alguns melindres, também votou. E vimos
uma euforia e se cobrava: o povo está nas ruas exigindo mudanças. Vamos fazer essas mudanças.
Quando o povo voltou à rua, pacificamente, apareceram esses jovens mascarados.
O que eles representam? A esquerda radical?
Uma direita maluca? Tem gente até que acha que a
polícia está quieta, parada, olhando, sem fazer nada,
de certa forma, porque esses mascarados, na rua,
pararam com as manifestações dos jovens do Brasil
inteiro, do povo do Brasil inteiro, exigindo, realmente,
algo importante.
Então, houve o que houve na Petrobras, um leilão
que não era leilão, de mentirinha. Aconteceu, agora,
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no Banco do Brasil, onde, de repente, sem mais nem
menos, se aumenta a cota destinada a estrangeiros.
Ah, se isso fosse feito no tempo de Fernando Henrique,
o que teria dito o PT? Quando, no tempo do Fernando
Henrique, se quis fazer uma modificação, nós, aqui,
protestamos e exigimos que se tomasse providência
para que não se mexesse no Banco do Brasil. Quando se tentou, através de lei, liberar e abrir as portas
para a privatização da Petrobras, nós, aqui – o PT na
frente –, exigimos que o Sr. Fernando Henrique mandasse uma carta ao Congresso Nacional, garantindo
que não mexeria na Petrobras. E essas coisas estão
acontecendo. E o PT, no Governo, está apoiando. E,
surpreendentemente, a polícia do Governo deixa esses absurdos acontecerem. Dizem alguns: deixa esses
absurdos acontecerem porque, se não fossem esses
mascarados na rua, se não fosse essa loucura desses
mascarados fazendo o que estão fazendo na rua, os
jovens estariam na rua, discutindo a Petrobras, discutindo o Banco do Brasil e discutindo tantas outras coisas.
É uma interrogação. É uma interrogação: por que,
atrás desses jovens, atrás da impunidade, nada se faz
no sentido de coibir?
Agora, parece que, ontem, finalmente, foi tomada uma posição – uma posição, diga-se, positiva. O
Ministro da Justiça se reuniu com os Secretários de
Segurança do Rio e de São Paulo para tomar providências, inclusive com a participação do Governo e da
Polícia Federal, para terminar com isso.
Eu confio, confio que a Presidente vai agir e que
isso vai parar.
Então, repito, meses atrás, milhões foram às
ruas, de cara limpa, coração leve e consciência pura.
Quatro meses depois, as multidões sumiram afugentadas pelos bandoleiros mascarados dos Black Blocs.
Em junho, 90% do povo brasileiro apoiava as
manifestações. Hoje, esse apoio caiu para cerca de
30%. Um brutal descrédito às manifestações de rua,
que são obra, graça e desgraça, da estupidez militante
e da boçalidade irracional dos Black Blocs e de suas
bandeiras sem causa e sem consequência.
É um movimento sem sentido, sustentado pela
manifestação em si, que se propõe a atacar o capitalismo como suposto braço avançado de uma esquerda
mais participativa.
Trata-se de um bando insensato que imagina
derrubar o sistema capitalista, apenas espatifando vidraças, quebrando terminais de agências bancárias,
rompendo catracas de metrôs, incendiando ônibus.
Usam máscaras e se vestem preto, achando que
assim se misturam à multidão. Esquecem que, ao contrário dos Black Blocs, as multidões têm cara própria
e as cores vivas e múltiplas que simbolizam a diver-
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sidade, não o comportamento militarizado e o padrão
idiotizado das milícias da violência indiscriminada.
Nessa equivocada, nessa medíocre visão política, os mascarados da estupidez correm o risco de dar
um tiro no próprio pé.
A sequência de violência cada vez mais presente nas telas de TV – é impressionante, Sr. Presidente,
quando vemos o noticiário na televisão e aparece o
que está acontecendo na Síria, no Oriente Médio, no
Egito e, de repente, o que está acontecendo no Brasil,
parece a mesma coisa. A única coisa que ainda não
temos são os mortos, porque lá as bombas terminam
matando a centenas. Mas quem vê o movimento, o
atira-atira, o corre-corre de gente, parece que estamos
numa guerra civil.
A sequência de violência, cada vez mais presente
nas telas de TV e nas praças e avenidas cada vez mais
esvaziadas pelas multidões assustadas, faz aumentar
o clamor por mais repressão.
Os Black Blocs, supostamente de esquerda, estão, infantilmente, armando o braço da direita mais repressiva, estão reforçando os argumentos pela volta
da repressão.
Traduzindo: os Black Blocs, que dizem combater
o sistema e a polícia, acabam provocando um efetivo
reflexo inverso, fortalecendo o sistema que criticam e
reforçando o apoio popular à repressão daqueles que
não representam o povo.
Os mascarados dizem pregar a desobediência
civil; alegam que, ao protestar violentamente, querem
apenas mostrar que a polícia e o Estado não têm tanto poder como apregoam. Pois o excesso de violência
que exalam pode provocar o efeito contrário: levar o
povo a pedir mais força da polícia e do Estado para
preservar o espaço que a democracia lhes garante e
que os Black Blocs, de forma desastrada, impensada,
lhes roubaram.
As multidões, que agora se ausentam das ruas
e se protegem em suas casas da violência sem sentido dos mascarados, não merecem isso. Na verdade,
o povo merece e exige o resgate da paz perdida e do
espaço roubado à livre manifestação do povo, que é
crítico, mas pacífico.
Cabe ao Estado, ao Governo Federal, às autoridades estaduais, aos serviços de segurança garantir
ao cidadão o respeito e o espaço que merecem numa
sociedade democrática, sem temer o combustível de
irracionalidade que ameaça jogar jatos e caminhões-tanques sobre os inocentes.
Não devemos temer a máscara dos que usam e
abusam da covardia e da violência para impor o argumento da força bruta. Não podemos mascarar a nossa inércia pelo temor de reagir com a força da lei e o
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suporte do direito, em defesa dos legítimos interesses
do povo brasileiro.
Esse é o meu alerta. Essa é a minha obrigação.
Estive aqui o tempo todo e, há um longo, longo
período, eu venho dizendo: não acredito em mudanças
no Brasil de dentro para fora. Deste Congresso aqui,
Câmara e Senado, se depender de nós, reforma política, reforma partidária, reforma financeira, eu não
espero nada. Podemos fazer sob coação, sob pressão
da sociedade.
Por isso, eu via com emoção a mocidade ir às ruas.
Eu vim de geração atrás, e a maioria dos que estão aí
hoje já não se lembra, quando, depois da ditadura de
1964, depois de tanta violência e de tanta luta, depois
de o Governo ter esfacelado a mocidade e terminado
com a UNE, expulsando centenas da universidade, ter
criado o Decreto nº 477, inédito no mundo, em que a
pena que se tinha era o estudante estar proibido, durante cinco anos, de estudar em qualquer colégio. Aos
poucos, fomos nos reorganizando. E, ao contrário dos
partidos de esquerda e de direita, que queriam conseguir a democracia à luta armada, os jovens, de cara
pintada, foram às ruas, nas Diretas Já, e conseguimos,
pacificamente, a democracia.
Infelizmente, nesse tempo, um longo período,
o mais longo de democracia que temos na história
do Brasil, muitas coisas estão certas, muita coisa no
Brasil está melhorando – não há como deixar de reconhecer. Mas a grande verdade é que algumas coisas
estão piorando.
Por exemplo, o PT, que foi o grande partido, a
grande esperança do povo brasileiro, a grande expectativa criada sob as bênçãos de Dom Evaristo Arns.
Sob a igreja progressista, eles se formaram e se organizaram, e fizeram um belo trabalho. Na oposição,
lutando e debatendo, fizeram um grande trabalho. Mas,
lamentavelmente, chegando ao Governo, esqueceram
de tudo; e estão aí, em um governo igual ou pior do
que o governo anterior. O governo anterior não teve
coragem de mexer na Petrobras; este mexeu. O governo anterior não teve coragem de mexer no Banco
do Brasil; este mexeu.
Então, a grande verdade é que a gente fica na
interrogação.
Esses jovens estavam avançando – esses jovens
estavam avançando. Vitória espetacular do Ficha Limpa; vitória espetacular do mensalão – esses jovens
continuariam avançando. Imaginem os senhores se
não tivessem aparecido os mascarados, que vieram
não sei de onde.
E com o que aconteceu no leilão, que não era
leilão, era um acordo de mentirinha, o que os jovens
não estariam fazendo? Imaginem se, de repente, sem
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mais nem menos, aumentasse para 30% a participação estrangeira no Banco do Brasil e, se o Fernando
Henrique tivesse feito isso, o que o PT teria feito? Se
os mascarados não estivessem na rua, o que os jovens
não estariam fazendo?
Então, surge uma interrogação: de onde eles
vêm? E outra interrogação: por que a polícia assiste
de braços cruzados?
Eu vi, da janela do Senado, pessoas com barra
de ferro quebrando as janelas do Palácio do Itamaraty, e a polícia assistindo de braços cruzados. O que é
isso? O que é isso?
Só agora, quando, de repente, o negócio parece
que está em véspera de assumir algo realmente explosivo demais, sai a reunião. Olha quanto tempo depois: quatro meses depois. O Ministro se reúne com
o Secretário de Segurança do Rio e com o Secretário
de Segurança de São Paulo, dizendo que vai fazer
alguma coisa. Eu espero, Sr. Ministro. O senhor é o
grande responsável.
Se a Presidente Dilma fala, como falou, com toda
clareza, que é contra, o braço executor do pensamento da polícia é V. Exª, Ministro da Justiça. V. Exª tem o
comando da segurança, da liberdade, da garantia dos
direitos individuais. Alguma coisa deve ser feita.
Por isso estou aqui, Sr. Presidente. Estou aqui
para advertir. Primeiro, que não devemos ter nenhuma contemporização com esses mascarados, nem
que eles venham com a intenção de que querem fazer
para afugentar, ou buscar a esquerda e o comunismo,
através do susto e do medo. Não! Mas também venho
cobrar do Governo.
Quando eu vi, tanto aqui como no Itamaraty e
também na Prefeitura do Rio de Janeiro, os mascarados, com pedaços enormes de ferro, quebrando as
vidraças, eu vi jovens pedindo para parar, tentando
fazer com que eles parassem, e a polícia de braços
cruzados assistindo.
É bom esclarecer à Senhora Presidente que o
povo está assistindo a isso, está vendo isso. As palavras dela foram muito firmes, mas ela é uma Presidente
mandona. As pessoas têm medo dela, com razão. Ela
deu a ordem e, pela primeira vez, parece que o Ministro da Justiça disse que vai cumpri-la. Espero que
isso aconteça.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – A Presidência comunica ao
Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo
único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento
definitivo do Substitutivo da Câmara e o envio à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2009.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Nada mais havendo a tratar,
a Presidência vai encerrar os trabalhos.

Sábado 2

23
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Está encerrada a presente
sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 45 minutos.)
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Ata da 195ª Sessão, Não Deliberativa,
em 4 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Jorge Viana, da Srª Ana Amélia, e dos Srs. Paulo Paim,
Alvaro Dias e Aloysio Nunes Ferreira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e
encerra-se às 16 horas e 59 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 54, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, referente ao Requerimento nº 897, de 2013,
por meio do qual relata participação em missão parlamentar à Eslováquia e à República Tcheca, no período
de 31 de agosto a 6 de setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSANUN nº 54/2013
Brasília, 31 de outubro de 2013
Senhor Presidente do Senado Federal,
Venho apresentar a Vossa Excelência relatório
sucinto a respeito de minha participação na Missão
Parlamentar à Eslováquia e República Tcheca, como
membro da delegação chefiada pelo ilustre Senador
Luiz Henrique da Silveira, no período de 31 de agosto
a 6 de setembro do corrente ano.
A designação em questão atendeu a convite formulado ao Senado Federal pelo Conselho Nacional do
Parlamento eslovaco, para visita de 31-8 a 3-9-2013, e
convite do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-República Tcheca, para visita no período de 3 a 6-9-2013.
A delegação de senadores brasileiros foi chefiada
pelo Senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC),
Presidente do referido grupo, e integrada por mim e
os senadores Jorge Viana (PT-AC), Lídice da Mata
(PT-BA) e Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Integrou
ainda a comitiva brasileira, o Ministro Carlos Eduardo
Ribas Guedes do Ministério das Relações Exteriores.
A Missão oficial à República Eslovaca teve início
com a chegada dos Senadores à Bratislava na noite do
dia 31-9. No dia 2-9 a comitiva foi recebida pelo Presi-

dente Ivan Gasparovic, que se fez acompanhar de várias
autoridades eslovacas. Na ocasião o Presidente Gasparovic disse lamentar não ter tido oportunidade de visitar o
Brasil durante o seu mandato e mencionou a importância para a Eslováquia da evolução recente da conjuntura
econômica, bem como as políticas de incentivo a investimentos externos daquele país e aumento do intercâmbio
bilateral. Tive a oportunidade de agradecer ao Presidente
Gasparovic a honra de ser recebido por Sua Excelência
e, reportando-me à distância geográfica entre os dois
países, assegurei que o grupo parlamentar brasileiro tem
se esforçado no sentido de reduzir essas distâncias. Por
sua vez, ao despedir-se, o Presidente eslovaco destacou
seu orgulho em contatar que, ao longo de sua história de
dominação, o povo eslovaco conseguiu preservar língua,
cultura, território e religiosidade.
Na sequência, a comitiva parlamentar brasileira foi
recebida por Pavol Paska, Porta-Voz do Conselho Nacional, cargo equivalente a Presidente do Parlamento, Sua
Excelência deus as boas-vindas aos senadores brasileiros
manifestando sua expectativa de que com essa visita se
intensifique a cooperação parlamentar bilateral. Lembro,
ainda, que, no campo econômico, não existem obstáculos
para que o intercâmbio comercial seja fortalecido.
Em seguida os brasileiros foram recebidos para
almoço com Vice-Presidente do Parlamento, Jana Lassaková e outras autoridades do parlamento eslovaco. Os
parlamentares trocaram informações a respeito da estrutura e do funcionamento dos respectivos legislativos.
À tarde os parlamentares brasileiros foram
recebidos por Juraj Blanár, Vice-Presidente da Comissão
de Relações Exteriores do Parlamento eslovaco. Na
ocasião Blanár destacou o caráter histórico da visita
e manifestou sua expectativa de intensificar o diálogo
político com o Brasil, país que considera o principal
parceiro da Eslováquia na América Latina. Na sequência
indaguei a respeito da existência na Eslováquia de
correntes nacionalistas e eurocéticas, ao que Blanár
informou que a maioria dos eslovacos é favorável à
integração europeia e que a adesão ao euro constitui
uma vantagem comparativa para a Eslováquia.
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Na noite de 2-9 a Embaixada do Brasil ofereceu
jantar aos senadores com a presença do Embaixador Lubomir Rehák, Diretor do Departamento Político da Chancelaria local, e do Sr. Nobert Brath, Diretor da Embraco.
No dia 3-9, antes de seguir para Praga, a comitiva
brasileira participou, de apresentação da Diretora da
Agência Eslovaca de Desenvolvimento de Investimentos e Comércio – SARIO, a respeito das vantagens de
investimentos e comércio com a Eslováquia, considerando sua rápida recuperação na crise de 2008, seu
baixo endividamento em relação do PIB, a alta produtividade de sua mão de obra e o seu crescimento,
superior à media de seus parceiros na zona do euro.
A missão oficial à República Tcheca teve início na
noite do dia 3-9, com a chegada da comitiva brasileira a
Praga. No dia 4-9, o grupo foi recebido no palácio Wallenstein, pela Senadora Gajdusková, Vice-Presidente do
Senado e, logo após o almoço, dirigiram-se ao Palácio
Cernín onde foram recepcionados pela embaixadora
Katerina Lukesová, Chefe do Departamento das América do MNE. Na sequência, a comitiva deslocou-se até
o Ministério da Indústria e Comércio para reunião com
o Vice-Ministro Milan Hovorka.
No dia 5-9 o grupo compareceu ao Memorial e Museu de Lídice, onde foi recebido pelo Diretor do Memorial,
Sr. Milous Cervenel. À tarde a comitiva brasileira conheceu
Karlovy Vary, cidade fundada no século 14 e em seguida visitou a fábrica de cristais Moser, onde foi recebido
pelo vice-presidente e um dos proprietários da empresa.
No dia 6-9, último dia da missão a Praga, os
senadores reuniram-se com o Diretor de Vendas da
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Tatra Trucks, S. Frantisek Lengal. Na ocasião foram
discutidas as possibilidades de investimentos dessa
empresa no Brasil e nos demais países do MERCOSUL, que têm necessidade de ampliar e modernizar
seus sistemas de defesa.
Por fim, cumpre-se informar a Vossa Excelência
que considerei muito instrutiva e proveitosa a viagem
à República Eslovaca e à República Tcheca.
Apresento, respeitosamente, a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, PSDB – SP.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 83/2013-GSAROD/JPRF
Brasília, 31 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar
seja consignada minha presença no Senado Federal
no dia 30 de outubro de 2013, conforme atesta, em
anexo, o registro de presença na 63ª reunião ordinária
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, realizada às 10 horas, no Plenário nº 3 da Ala Senador
Alexandre Costa.
Sendo o que havia para o momento, agradeço
a atenção dispensada e renovo meus protestos de
elevada estima.
Respeitosamente – Senador Antonio Carlos Rodrigues.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, da
Senhora Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– n° 478, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n°.14,
de 2013 (n° 4.470/2012, na Casa de origem,
do Deputado Edinho Araújo), que altera as
Leis n°s 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos
que especifica, sancionado e transformado na
Lei n° 12.875, de 2013; e
– n° 479, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n°
43, de 2013 (n° 3.078/2011, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República,
que altera o Decreto n° 2.784, de 18 de junho
de 1913, para restabelecer os fusos horários
do Estado do Acre e de parte do Estado do
Amazonas, e revoga a Lei n° 11.662, de 24 de
abril de 2008, sancionado e transformado na
Lei n° 12.876, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas aos seguintes
Projetos de Lei do Senado:
– n° 250, de 2005-Complementar, do Senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência, e
– n° 62, de 2012-Complementar, do Senador
Randolfe Rodrigues, que altera o § 1º do art.
19 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000, para acrescentar novas hipóteses em
que não serão computadas as despesas na
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verificação do atendimento dos limites definidos naquele artigo.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n° 77, de 2013, do Senador Cássio Cunha
Lima, que altera o art. 126 do Regimento Interno para
impor a distribuição de relatoria por sorteio.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução n° 17, de 2009, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
n° 1, de 2002-CN, em 2 de novembro do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n° 614, de
2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 11
de setembro de 2013, convertida no Projeto de Lei
de Conversão n° 18, de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso n°
83, de 2013 (n° 387/2013, na origem), do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as
características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquela Pasta, no mês de setembro de 2013, e
as tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:

NOVEMBRO
DE 2013
78862 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

29
Novembro de 2013

30
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78863

NOVEMBRO
DE 2013
78864 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

31
Novembro de 2013

32
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78865

NOVEMBRO
DE 2013
78866 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

33
Novembro de 2013

34
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78867

NOVEMBRO
DE 2013
78868 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

35
Novembro de 2013

36
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78869

NOVEMBRO
DE 2013
78870 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

37
Novembro de 2013

38
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78871

NOVEMBRO
DE 2013
78872 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

39
Novembro de 2013

40
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78873

NOVEMBRO
DE 2013
78874 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

41
Novembro de 2013

42
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78875

NOVEMBRO
DE 2013
78876 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

43
Novembro de 2013

44
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78877

NOVEMBRO
DE 2013
78878 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

45
Novembro de 2013

46
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78879

NOVEMBRO
DE 2013
78880 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

47
Novembro de 2013

48
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78881

NOVEMBRO
DE 2013
78882 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

49
Novembro de 2013

50
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78883

NOVEMBRO
DE 2013
78884 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

51
Novembro de 2013

52
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78885

NOVEMBRO
DE 2013
78886 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

53
Novembro de 2013

54
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78887

NOVEMBRO
DE 2013
78888 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

55
Novembro de 2013

56
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78889

NOVEMBRO
DE 2013
78890 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

57
Novembro de 2013

58
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78891

NOVEMBRO
DE 2013
78892 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

59
Novembro de 2013

60
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78893

NOVEMBRO
DE 2013
78894 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

61
Novembro de 2013

62
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78895

NOVEMBRO
DE 2013
78896 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

63
Novembro de 2013

64
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78897

NOVEMBRO
DE 2013
78898 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

65
Novembro de 2013

66
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78899

NOVEMBRO
DE 2013
78900 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

67
Novembro de 2013

68
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78901

NOVEMBRO
DE 2013
78902 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

69
Novembro de 2013

70
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78903

NOVEMBRO
DE 2013
78904 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

71
Novembro de 2013

72
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78905

NOVEMBRO
DE 2013
78906 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

73
Novembro de 2013

74
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78907

NOVEMBRO
DE 2013
78908 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

75
Novembro de 2013

76
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78909

NOVEMBRO
DE 2013
78910 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

77
Novembro de 2013

78
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78911

NOVEMBRO
DE 2013
78912 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

79
Novembro de 2013

80
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78913

NOVEMBRO
DE 2013
78914 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

81
Novembro de 2013

82
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78915

NOVEMBRO
DE 2013
78916 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

83
Novembro de 2013

84
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78917

NOVEMBRO
DE 2013
78918 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

85
Novembro de 2013

86
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78919

NOVEMBRO
DE 2013
78920 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

87
Novembro de 2013

88
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78921

NOVEMBRO
DE 2013
78922 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

89
Novembro de 2013

90
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78923

NOVEMBRO
DE 2013
78924 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

91
Novembro de 2013

92
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78925

NOVEMBRO
DE 2013
78926 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

93
Novembro de 2013

94
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78927

NOVEMBRO
DE 2013
78928 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

95
Novembro de 2013

96
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78929

NOVEMBRO
DE 2013
78930 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

97
Novembro de 2013

98
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78931

NOVEMBRO
DE 2013
78932 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

99
Novembro de 2013

100
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78933

NOVEMBRO
DE 2013
78934 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

101
Novembro de 2013

102
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78935

NOVEMBRO
DE 2013
78936 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

103
Novembro de 2013

104
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78937

NOVEMBRO
DE 2013
78938 Terça-feira 5

ANAIS DO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
DIÁRIO

105
Novembro de 2013

106
Novembro de 2013

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

NOVEMBRO
2013
Terça-feira 5DE78939

NOVEMBRO DE 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

78940 Terça-feira 5

107

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso n° 83, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso n°
84, de 2013 (n° 388/2013, na origem), de 30 de outubro
último, do Ministro de Estado da Fazenda, informando,
nos termos do art. 4º da Resolução n° 20, de 2004, do
Senado Federal, que o Tesouro Nacional não realizou
emissões de títulos da República, no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2013.
É o seguinte o Aviso:
AVISO
Nº 84, DE 2013
Aviso nº 388/MF
Brasília, 30 de outubro de 2013
Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior. Envio de Relatório para os fins
do art. 4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro de
2004, do Senado Federal.
Senhor Presidente,
No contexto do Programa de Emissão de Títulos
e de Administração de Passivos de Responsabilidade
do Tesouro Nacional no Exterior, de que trata o art.
4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro de 2004,
dessa Casa Legislativa, informo à Vossa Excelência
que, no trimestre encerrado em 30 de setembro dc
2013, o Tesouro Nacional não realizou emissões de
títulos da República, nos termos do inciso I do art. 1º
da referida Resolução.
Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso n° 84, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte aviso do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– N° 224, de 31 de outubro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 860, de 2013, de
informações, de autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Comissão requerente.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do Ministro de Estado das Comunicações:
– N° 96, de 31 de outubro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 988, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, do
Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 85, de 2013 (n°
1.401/2013, na origem), que encaminha cópia do Acórdão n° 2.928/2013-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução
n° 24/2013, do Senado Federal (TC 018.455/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
AVISO
Nº 85, DE 2013
Aviso nº 1.401-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1531 (SF), de 28 de
junho de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 018.455/20131, na Sessão Ordinária de 30-10-2013, 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 dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso, apensado ao processado
da respectiva Resolução, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso
n° 86, de 2013 (n° 174/2013, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha, em atendimento ao
disposto na Lei n° 9.069, de 1995, o demonstrativo
das emissões do real referente ao terceiro trimestre
de 2013, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso n° 86, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar todos e todas nesta segunda-feira.
Cheguei do meu Estado, o Estado do Acre. Passei um fim de semana com a agenda bem corrida.
Estamos aqui para tocar o trabalho no Senado e na
Mesa do Senado.
Queria convidar para fazer uso da palavra o meu
colega, Senador pelo DF e bom amigo, Rodrigo Rollemberg, como primeiro orador inscrito. Em seguida,
a Senadora Ana Amélia. Também estou inscrito como
quarto orador.
Com a palavra V. Exª, meu querido e bom amigo.
Estamos meio de ressaca! O Botafogo ontem
foi mal, e, para piorar as coisas, os flamenguistas
vão bem. Aí ficam gozando, enchendo a paciência da
gente. Há botafoguenses atrás das câmeras, na frente
das câmeras. Hoje tem-se que lamentar um golzinho
no final, do Goiás.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Muito boa tarde, Sr. Presidente
Senador Jorge Viana, prezada Senadora Ana Amélia.
Muito obrigado, Jorge Viana, pelas referências.
Começo esta semana, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, trazendo ao debate desta Casa um tema
de muito interesse de Brasília, do Distrito Federal, mas
não apenas do Distrito Federal, de interesse de todo o
Brasil, porque se trata da preservação do plano urbanístico de Brasília, do conjunto urbanístico de Brasília.
Quero trazer ao debate desta Casa a apreciação,
o envio pelo Governo do Distrito Federal à Câmara
Legislativa do Distrito Federal – e referir-me à pressa
do Governo do Distrito Federal em apreciar um tema
da maior relevância para o futuro da área tombada de
Brasília e, por que não dizer, do Distrito Federal –, do
PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
Em primeiro lugar, é bom registrar que está fazendo um ano que eu e o Senador Cristovam Buarque
encaminhamos um conjunto de solicitações de informação ao Governo do Distrito Federal e à Terracap
sobre a contratação de uma empresa de Cingapura, a
Jurong, que foi contratada para fazer o plano de desenvolvimento do Distrito Federal pelos próximos 50 anos.
Registro com muita preocupação a falta de projeto do Governo do Distrito Federal, que busca uma
empresa de Cingapura, sem nenhum processo de
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consulta pública, sem nenhuma transparência, sem
nenhuma conexão com a nossa realidade, para fazer
um plano para os próximos 50 anos. Isso demonstra
de forma clara que o Governo se sente incapacitado
de fazê-lo, com a inteligência que temos em Brasília,
com a participação da comunidade científica, do setor
produtivo, da sociedade civil de Brasília e do Brasil.
Pode-se até buscar contribuições internacionais, mas
de forma clara, de forma transparente, de forma cristalina e participativa.
O mais grave é que, passado um ano dessa contratação, a cidade não tem conhecimento de nada. O
Governo do Distrito Federal não disponibiliza no seu
site quais as conclusões parciais do estudo. O que se
sabe até aqui é que existe a proposta de um centro
financeiro internacional, próximo do caminho de São
Sebastião, e, recentemente, os jornais noticiam que,
em uma parte de uma área pública e em uma parte
de uma área privada, estaria prevista a construção de
uma cidade de 900 mil habitantes.
Vejam a gravidade disso! Nós estamos falando
do Distrito Federal, que hoje tem uma população de
2,4 milhões de habitantes. E agora o GDF fala, também sem nenhuma transparência, da possibilidade
de se fazer uma cidade próxima à DF-140, com 900
mil habitantes.
Isso tudo nos remete à discussão do PPCUB
– Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília, que pelas linhas gerais – e pela análise dos
técnicos, dos especialistas, dos estudiosos, dos professores de arquitetura e de urbanismo – de preservação
não tem nada. De preservação só tem o nome, porque
a principal preocupação daqueles que já estudaram
esse Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília são as centenas de intervenções que
são feitas na área tombada do Distrito Federal, que,
ao contrário de preservar o conjunto urbanístico, vai
deteriorar a qualidade de vida e vai comprometer as
escalas residencial, monumental, bucólica e gregária,
que são as quatro escalas que formam o Plano Piloto,
concebido por Lúcio Costa.
Em primeiro lugar, é importante trazer a preocupação à Casa, compartilhada pelo instituto de arquitetos do Brasil, pelo movimento Urbanistas por Brasília,
pelo Conselho de Preservação de Brasília; portanto,
por pessoas que se debruçam sobre essa questão há
muito tempo, sobre o fortíssimo adensamento proposto por esse plano.
Adensamento dentro da área tombada, dentro do
sítio tombado, mas também muito próximo ao sítio tombado. Adensamento, por exemplo, na área do parque
ferroviário e do Setor Militar Complementar, próximo
à Rodoferroviária, onde há a previsão da construção
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de mais uma cidade, de mais um núcleo urbano, com
prédios de até 27 metros de altura.
A impressão que dá é que o Governo do Distrito
Federal e o Governador Agnelo estão se submetendo às
pressões e aos interesses da especulação imobiliária.
Em vez de defender a cidade, em vez de defender a
população da cidade, em vez de defender a qualidade
de vida dos moradores de Brasília, do Plano Piloto e
do Distrito Federal, mais uma vez o que parece é que
os interesses fortíssimos da especulação imobiliária
do Distrito Federal estão ditando os objetivos do Governo do Distrito Federal.
Então, esta é a primeira grande preocupação: um
fortíssimo adensamento da área do Plano Piloto e um
fortíssimo adensamento do Entorno do Plano Piloto.
É importante registrar que quem mora no Distrito
Federal – a Senadora Ana Amélia é uma brasiliense
por opção – sabe dos imensos problemas de mobilidade urbana que temos hoje no DF, oriundos de uma
enorme concentração de atividades no Plano Piloto.
Deveríamos era estar desconcentrando as atividades
econômicas para o conjunto das cidades, criando
oportunidades de negócios nessas cidades, criando
oportunidades de renda nessas cidades, criando oportunidades de emprego nessas cidades e, com isso, reduzindo a necessidade de deslocamento das cidades
para o Plano Piloto.
Então, essa é uma constatação grave. Parece
uma coisa tão absurda, mas ela é verdadeira: o PPCUB prevê que os terrenos de escolas ou de outros
equipamentos públicos localizados dentro das superquadras, nas entrequadras da Asa Sul, da Asa Norte e
do Sudoeste, podem ser privatizadas. Imagine, minha
gente! Isso me parece um absurdo tão grande, uma
interferência no plano urbanístico de Lúcio Costa, que
eu fico imaginando qual seria a reação de Lúcio Costa ao conhecer esse projeto do Governo do Distrito
Federal e dos especuladores imobiliários da cidade.
Transformar os terrenos de escola ou de outros
equipamentos públicos, como de unidades de vizinhança, em áreas para atividades comerciais privadas dentro das superquadras, nas entrequadras, me parece
uma grave agressão ao projeto urbanístico de Brasília.
Mas não fica por aí. Nós temos diversas outras
intervenções que nos preocupam bastante, como, por
exemplo, o loteamento da porção oeste do Eixo Monumental permitindo centros de treinamento, comércios
e restaurantes em lotes de até 20 mil metros quadrados entre a Praça do Cruzeiro e a Rodoferroviária.
Parece-me que isso também compromete a concepção
do Distrito Federal, que, na sua escala monumental,
guarda todo o Eixo Monumental para o conjunto de
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atividades institucionais e de uso público, de uso de
interesse coletivo.
Então, nós temos aqui na ponta a Praça dos Três
Poderes, onde há a representação dos três Poderes,
o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o
Congresso Nacional; a Esplanada dos Ministérios; a
Rodoviária e todo o conjunto cultural – a Biblioteca, o
Museu Nacional, o Teatro Nacional de Brasília, a Torre de Televisão, a Funarte e o Planetário, que precisa
ser finalmente recuperado, o Centro de Convenções,
o Memorial JK e o Museu do Índio.
Vejam bem, são todos espaços públicos ou institucionais. E o Governo do Distrito Federal quer transformar o restante do Eixo Monumental, que vai do Museu
do Índio, do Memorial JK até a Rodoferroviária, criando
– e ele não deixa claro no projeto – áreas de comércio,
áreas de restaurante de até 20 mil metros quadrados.
Não me parece adequado esse uso, muito menos fazer uma intervenção dessa natureza e dessa
gravidade sem um amplo debate com a população do
Distrito Federal.
Uma outra questão que nos preocupa muito é a
mudança da destinação de oito terrenos de clubes, com
autorização para a construção de hotéis. Quero registrar que aqui está falando uma pessoa que defende o
turismo com uma grande vocação para o desenvolvimento do Distrito Federal. Entendo que o turismo é a
forma mais rápida, mais inteligente, mais sustentável
de gerar empregos, de gerar oportunidades, de melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
E é claro que, para o desenvolvimento do turismo, nós precisamos de hotéis. Mas vamos fazer uma
reflexão: em primeiro lugar, o Distrito Federal tem ainda treze projeções vazias no setor hoteleiro sul e no
setor hoteleiro norte, segundo informações da ABIH
– Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, salvo
engano, são nove no setor hoteleiro sul e quatro no
setor hoteleiro norte.
O que permitiria aí já uma oferta grande de apartamentos. Temos ainda diversas projeções e o próprio
PPCUB trata disso, que hoje tem um gabarito pequeno
e que poderia – e essa é uma proposta do PPCUB –
alterar para ficar em harmonia ou no mesmo padrão
das demais, o que acrescentaria mais um conjunto de
apartamentos do ponto de vista de hotelaria.
Por outro lado, se abrirmos o precedente de
transformar algumas áreas de clubes para hotéis, é
claro que os demais clubes vão reivindicar e vão exigir
e vão entrar na justiça para ter o mesmo direito. Por
outro lado, nós já estamos assistindo a uma deformação no Distrito Federal de que muitas áreas destinadas
a hotéis no Projeto Orla, na beira do Lago Paranoá,
estão na verdade se transformando em habitações,
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inclusive de qualidade duvidosa. Nós temos diversos
empreendimentos que deixaram de ser hotéis para
se transformar em apart-hotéis, em locais de moradia
modificando uma destinação original importante para o
Distrito Federal que é a oferta de leitos para o turismo.
Então, isso também nos preocupa, na forma e
no conteúdo, mas especialmente por se fazer tais mudanças sem uma ampla discussão com a sociedade e
com as comunidades do DF. Por que esses terrenos
e não outros? Qual a vai ser a forma de fiscalização
do Distrito Federal? Vai ser permitido apart-hotéis,
como acabou acontecendo em diversos outros lotes
do lago do Projeto Orla. Isso precisa ser melhor debatido pela cidade.
Além disso, o Governo do Distrito Federal insiste,
insiste na proposta equivocada da Quadra 901 Norte,
desconsiderando o parecer do Iphan, que se posicionou contra as normas propostas ali pelo Governo
do Distrito Federal. É importante registrar. Eu estive
com o Governador Agnelo, no início do seu mandato, e disse a ele: “olha, governador, é uma bobagem
querer brigar com o Iphan. O Iphan defende a cidade.
É muito mais inteligente ouvir o Iphan e buscar fazer
uma construção acordada, que seja efetivamente em
benefício da cidade”.
E, naquele momento, nos chamava a atenção uma
decisão do GDF que tinha o claro objetivo de atender
às grandes construtoras, ou uma grande construtora
ou uma grande incorporadora no Distrito Federal, que
era o seu objetivo de licitar a Quadra 901 por inteiro.
Ou seja, não dividir a quadra em projeções, além de
querer mudar as destinações, mudar a volumetria, mudar o gabarito. Isso se conversava abertamente nas
rodas políticas e empresariais de Brasília, o objetivo
do Governo do Distrito Federal era licitar a quadra inteira! Para quê?
Para reduzir o número de participantes e pra transformar isso em uma grande negociata, que, até aqui, foi
impedida pelo Iphan. Então, essa é uma questão que
a população do Distrito Federal tem que estar atenta.
A outra crítica ao PPCUB é que o projeto permite a alteração de grandes áreas, de forma vaga, sem
estabelecer parâmetros, o que resulta em um cheque
em branco para o Governo do Distrito Federal; um
cheque em branco em uma cidade planejada e que
foi declarada patrimônio mundial da humanidade pela
Unesco. Nesse sentido, pedi um estudo do Conselho
de Preservação de Brasília sobre qual será o impacto,
efetivamente, do plano em áreas do DF.
Uma análise breve do Conselho mostra que o
detalhamento das mudanças de destinação e os desmembramentos de áreas previstos no anexo do Plano
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
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não correspondem aos enunciados do texto principal.
Ou seja, mostra que há contradições entre o que diz
o texto principal e o que se encontra nos anexos ao
buscar um detalhamento dessas questões.
Além disso, temos diversas outras pequenas ou
outras alterações, não menos graves, que nos trazem
uma insegurança profunda por uma questão muito simples: o objetivo desse plano, requerido pela Unesco,
cobrado pela Unesco, que enviou uma delegação exatamente para examinar as condições de preservação
de Brasília, fez uma série de críticas e recomendações
ao Governo do Distrito Federal.
O PPCUB deveria ser um projeto de preservação
de regras, de princípios, de diretrizes para a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, percebendo
isso como um grande valor histórico, como um grande
valor cultural, como um grande valor humano, como
um grande valor social, da cidade, do País. Nós temos
que ter orgulho da nossa cidade e saber que Brasília, por ser patrimônio cultural da humanidade, nos
dá instrumentos e possibilidades de auferir enormes
vantagens para a população do Distrito Federal, através do turismo, através do turismo cívico, através do
turismo cultural, através do turismo histórico, através
do turismo de eventos.
E o que a gente percebe é que o Governo do Distrito Federal não tem essa percepção e, mais uma vez,
se curva aos interesses da especulação imobiliária.
Isso me lembra uma frase da arquiteta Maria Elisa Costa, que é filha de Lúcio Costa. Ela diz que “Brasília merece ser preservada não porque é tombada,
mas ela é tombada porque merece ser preservada”.
Ou seja, Brasília é uma criação singular, é uma criação que chamou a atenção de todo o mundo. Todas
as pessoas com alguma sensibilidade que chegam a
Brasília percebem que aqui há uma inteligência própria, há uma genialidade própria, há uma criatividade
própria, própria de brasileiros, articulados por Juscelino Kubitschek, que vieram para cá e construíram
uma cidade genuinamente brasileira, que teve Lúcio
Costa como urbanista, Oscar Niemeyer como grande
arquiteto, vários engenheiros, como Israel Pinheiro,
Bernardo Sayão, vários artistas, como Athos Bulcão,
paisagistas como Burle Marx, educadores como Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro, e outros milhares de brasileiros, candangos brasileiros que vieram para Brasília na
perspectiva não de construir uma nova cidade, mas de
construir um novo País.
E foi esse sentimento de singularidade, esse sentimento de criatividade, esse sentimento de brasilidade
que permitiu que construíssemos uma cidade diferente.
Portanto, no momento de a cidade se debruçar sobre
uma das suas leis mais importantes, que é a lei que
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vai definir as diretrizes de preservação do conjunto
urbanístico, não podemos inverter as prioridades, não
podemos fazer uma lei para atender os interesses da
especulação imobiliária.
Isso é anti-Brasília, isso é o anti-espírito de Brasília, isso é a mesmice que tomou conta e que destruiu
todas as grandes cidades brasileiras. E se nós tivemos
manifestações fortes no mês de junho em todo o Brasil, o que estava no âmago dessas manifestações? A
perda da qualidade de vida das cidades, a perda da
qualidade de vida na mobilidade urbana, na saúde, na
educação, na segurança. Nós não podemos permitir
que isso aconteça com Brasília, pelo fato de ter um
tombamento federal e pelo fato de ser tombada como
um patrimônio da humanidade pela Unesco. Temos que
tirar daqui lições e possibilidades que outras cidades
brasileiras não têm e, com isso, promover o nosso desenvolvimento de forma diferente.
Assim, quero aqui reivindicar que nós não votemos – quero fazer esse apelo à Câmara Legislativa
do Distrito Federal – esse Plano de Preservação do
Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) sem uma
ampla discussão com a sociedade brasiliense, sem
chamar para participar desse debate o IAB, o Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília, o
movimento Urbanistas por Brasília, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o Conselho de
Preservação de Brasília, enfim, todas as entidades e
instituições que defendem Brasília, que estudam Brasília e que, sem dúvida, têm uma grande contribuição
a dar nesse debate para que, efetivamente, ao final,
nós tenhamos uma lei que preserve o conjunto urba-
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nístico de Brasília, percebendo isso como uma grande
conquista, uma grande criação da população brasileira.
Será um desastre caso o PPCUB seja aprovado na forma em que está e aqueles que contribuírem
para isso vão escrever o seu nome na história como
pessoas que contribuíram para descaracterizar o plano
original de Lúcio Costa, para descaracterizar um patrimônio cultural da humanidade, como hoje é Brasília.
Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que seja
registrado nos Anais desta Casa um artigo publicado,
hoje, pelo jornal Correio Braziliense, com o título “Brasília Merece Prudência”, da Srª Eliete Bastos, que foi
prefeita comunitária, foi presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, uma pessoa com forte ligação
com Brasília e uma lutadora em defesa da preservação
da nossa cidade.
Seu artigo traz essas preocupações que eu tentei
externar aqui desta tribuna, tendo convicção absoluta
de que, ao expressar a minha preocupação, ao registrar
as preocupações da Srª Eliete Bastos, estou expressando a opinião da maioria dos moradores do Plano
Piloto, dos moradores do Distrito Federal, daqueles que
amam Brasília, porque estão extremamente preocupados com mais uma intervenção patrocinada, neste
caso, pelo Governo do Distrito Federal, que atende
muito mais aos interesses da especulação imobiliária
que os interesses da população do Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu o cumprimento, meu querido
colega, Senador Rodrigo Rollemberg, que traz, como
sempre, temas de interesse do País, especialmente
do Distrito Federal.
Convido, para fazer uso da palavra, a querida
Senadora Ana Amélia, como segunda oradora inscrita.
Depois, o Senador Pedro Simon e, caso não chegue,
eu sou o próximo. O Senador Alvaro Dias também
está inscrito.
Dependendo, fazemos, aqui, uma permuta, para
que eu possa fazer uso da tribuna após a Senadora
Ana Amélia.
Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, nosso Vice-Presidente
Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
mais um final de semana trágico no meu Estado. A
polícia está investigando um acidente com um ônibus
que vinha de Ciudad del Leste, com vários turistas. O
acidente deixou 4 mortos e 33 feridos, entre os quais,
5, pelo menos, em estado muito grave no hospital de
Passo Fundo.
Há suspeita de que o excesso de velocidade,
numa curva muito perigosa, aumentou os riscos, pela
forte chuva que caía, naquele momento, sobre a estrada. Essa é a hipótese que está sendo investigada
para esse acidente com esse ônibus de turismo lotado
de compras feitas por passageiros.
O veículo era da empresa Turis Prata e retornava a Nova Prata, um Município da região nordeste do
Estado, após uma viagem a essa cidade no Paraguai,
despencando de um barranco na ERS135 que liga
Passo Fundo a Jacutinga, que fica a mais ou menos
320 quilômetros de Porto Alegre.
Esse acidente ocorreu às 7 horas e 45 minutos
de domingo quando o veículo caiu numa altura de
300 metros no Km 2 dessa rodovia. O motorista teria
se perdido numa curva, capotando barranco abaixo.
Ponto frequente de acidentes, a curva fica posicionada entre duas retas, com velocidade máxima de
60 Km/h. Para verificar se o veículo estava acima do
limite, a Polícia Civil determinou a perícia do tacógrafo. Segundo a Delegada plantonista de Passo Fundo
Carolina Goulart, que atendeu a ocorrência, todos os
sobreviventes serão ouvidos pela Delegacia de Trânsito.
Os primeiros levantamentos feitos pela Polícia indicam que o veículo Scania, modelo 1997, estava em
condições regulares para operar. O motorista também
foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.
“Seria uma irresponsabilidade adiantar alguma coisa
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sobre a causa. Em princípio, parecia tudo regular. Vamos analisar um possível excesso de velocidade”, foi
o que disse a Delegada à imprensa do meu Estado.
Integrante do Comando Rodoviário da Brigada
Militar de Passo Fundo, o sargento Inédio Piccini reforça que a curva em que o coletivo capotou é conhecida
por ser muito perigosa. “É comum veículos grandes não
conseguirem vencer essa curva. Esse é um ponto que
não tem acostamento [o ponto não tem acostamento]
dificultando, ainda mais, a situação de quem trafega
por ela. Uma barreira de proteção havia sido colocada no local, mas foi quebrada devido à queda de um
caminhão no local há poucos dias”.
Como eu disse, cinco feridos estão em estado
grave.
Apenas nesse final de semana, incluindo esse
acidente, 15 pessoas morreram de acidente no meu
Estado, incluindo o feriado de Finados. O acidente mais
recente ocorreu, exatamente, entre um Gol e uma caminhonete, que bateram de frente na 468, em Palmeira
das Missões. Morreu o motorista do automóvel de 41
anos. O acidente mais grave foi esse que eu acabei
de relatar ali na região de Passo Fundo.
Aliás, Presidente, eu fico muito triste como gaúcha
ao ver a situação das nossas estradas – e aí não vem
o caso de analisar se é o Governo atual, o governo que
já passou ou os governos que passaram. O problema
é que as estradas no Brasil hoje são de competência
dos Estados e do Governo Federal. É uma coisa meio
ilógica isso também.
Os dados de uma pesquisa recente, feita pela
Confederação Nacional do Transporte (CNT), de rodovias, divulgados recentemente, retratam uma situação muitas vezes sentida na pele pelos usuários que
transitam por estradas do meu Estado. Os índices de
satisfatórios – ótimo e bom – sobre a conservação dos
trechos no Estado apresentaram piora desde 2010.
Não foi diferente agora, em 2013.
Do total de 8.255 quilômetros avaliados – 5.525
nas mãos do setor público federal e estadual e 2.730
com concessionárias –, 48,9% estão em condições
ótimas e boas – menos da metade. No ano passado,
o índice era de 58,7%, número que abrange estradas
federais e estaduais. Foram avaliados pavimento –
59,9% de ótimo e bom–, sinalização – 52,1% – e geometria da via – 22,1%.
As rodovias conservadas pelo Poder Público têm
37,5% de ótimo e bom, contra 72% de ótimo e bom
das administradas por concessionárias. O índice é de
56,5% quando se refere à extensão federal e 31,8%
no que diz respeito à estadual.
Existem seis pontos considerados críticos – que
trazem graves riscos à segurança dos usuários –: dois
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são erosão na pista e quatro são referentes a grandes buracos.
O estado geral das rodovias brasileiras também
teve piora no último ano. Conforme a pesquisa da CNT,
63,8% da extensão avaliada apresenta alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou na geometria.
Em 2012, o índice havia sido de 62,7%. Também aumentou o número de pontos críticos, que passaram de
221 para 250. De acordo com o estudo, a pesquisa,
a maior parte da extensão pesquisada – 88% – é formada por pistas simples e de mão dupla, e 40,5% do
total avaliado não possuem acostamento. É a mesma
situação dessa estrada em que houve esse acidente
com um ônibus que matou quatro pessoas, e cinco
estão feridas, em estado grave: sem acostamento.
Conforme o Presidente da CNT, nosso colega
aqui, Senador Clésio Andrade, a estatística mostra a
necessidade urgente de aumentar os investimentos nas
rodovias brasileiras, principalmente em duplicação. E,
claro, como nós somos um país rodoviário, essa situação fica ainda muito mais grave quando se fala em
escoamento de safra, em escoamento para exportação
e assim sucessivamente em outros ramos.
O Governo tem uma dificuldade gerencial. Muitos
projetos não saem do papel, lembra bem o Senador
Clésio Andrade. Há um excesso de burocracia. Os investimentos precisam ser ampliados para que o Brasil
possa melhorar a competitividade.
Aliás, nesses dias, passando pela BR-116, Senador, vi que lá existe uma obra muito importante, que é
um viaduto nas proximidades de Sapucaia do Sul, na
região metropolitana de Porto Alegre. A BR-116, naturalmente, está saturada, porque houve um aumento – está acontecendo isso em todo o Brasil, no seu
Estado do Acre, em São Paulo – de veículos, seja de
passageiros, seja de carga, na mesma estrada. E a
estrada é do mesmo tamanho.
Com o aumento, o gasto da pavimentação é muito
grande. Não há asfalto que resista ao aumento, porque
não é preparado para isso. Ele não é feito de concreto,
como nas estradas alemãs, por exemplo, ou de outros
países. Então, o desgaste da estrada é muito maior;
a durabilidade dessa estrada, desse asfalto é muito
menor em função disso.
Pois, como eu dizia, ali, esse viaduto que está
sendo construído sobre a BR-116 vai dar um alívio.
Como essa obra, num trecho de 35 quilômetros, está
sendo feita no horário de funcionamento normal do
comércio e da indústria, ou seja, no horário comercial, e não em três turnos, para que se conclua mais
rapidamente, há um congestionamento, e às vezes se
gastam duas horas para fazer trinta quilômetros. Duas
horas para fazer trinta quilômetros nas horas de pico!
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Até falei com o Presidente do DNIT, General Jorge
Fraxe, que me argumentou que o TCU costuma não
aceitar, quando é feita uma licitação para uma obra
dessa natureza.
Ora, acho que aqui de novo se fala sobre a questão dos investimentos. Temos de calcular o custo-benefício de uma paralisação sobre toda a economia,
porque há uma regra da licitação segundo a qual não
se pode contratar em três turnos. E o impacto negativo
disso sobre o cidadão, que está pagando essa conta?
Todos nós estamos pagando essa conta. E o número
de acidentes e o atraso?
Então, eu diria que o prejuízo causado por isso
é muito maior do que fazer uma mudança na Lei de
Licitação. Pagar 10% a mais para que a obra seja feita
mais rapidamente acho que é um negócio muito melhor, para que o cidadão se sinta...
Imagine, Senador, todos os alunos, os professores, os médicos, os operários, todo mundo que tem
de transitar por ali diariamente. Eu transitei uma vez e
reclamei no Twitter; foi uma chuva de pessoas, mostrando exatamente a gravidade da situação.
Então, é preciso, sob esse ponto de vista, pensar
no cidadão. É claro que a autoridade que eventualmente
anda de helicóptero ou de aviãozinho não vai sentir o
peso que é perder tempo numa obra que poderia estar
concluída há muito tempo.
Essa é 17ª edição da pesquisa que a CNT faz
sobre as rodovias brasileiras. Nela foram avaliados
96.714 quilômetros em 30 dias de coleta em campo.
É uma pesquisa que avalia toda a malha federal pavimentada e as principais rodovias estaduais. A CNT
estima que as rodovias brasileiras necessitem hoje de
R$355 bilhões em investimentos, mas informa que o
Governo Federal autorizou no Orçamento muito menos que isto: apenas R$12,7 bilhões. Ou seja, é para
tapar buraco mesmo.
Os valores estaduais não foram contabilizados.
Cerca de 66% da movimentação de cargas e 90% da
movimentação dos passageiros ocorrem pelas rodovias do Brasil.
Aliás, sobre essa questão das rodovias, lembro
que na quinta e na sexta-feira da semana passada,
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi feita a terceira marcha dos Municípios liderada pela Famurs, a
Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, cujo
presidente, Valdir Andes, colocou na agenda e na pauta dos debates exatamente a situação de pelo menos
76 Municípios no Rio Grande do Sul que ainda não
têm acesso pavimentado à cidade-sede do Município.
Ora, no século 21, ficamos pensando como é que
pode ainda existir isso. Então, nesses casos que não
têm acesso pavimentado, o asfalto ainda é um sonho,
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sinônimo de esperança e progresso, como ficou claro
nessa mobilização municipalista liderada pela federação dos Municípios gaúchos.
Nesses rincões gaúchos, as cenas de homens a
cavalo e de carroças puxadas por bois fazem parte de
um cotidiano e de um cenário diria até meio romântico, mas é um sinal também da situação que estamos
vivendo da falta de modernização no transporte. As
estatísticas escancaram as consequências de mais de
uma década de descaso e de atraso. As comunidades
em que a ligação com os grandes centros se dá por
meio de vias de terra e pedra são muito mais pobres e
bem menos desenvolvidas. Aliás, quase metade dessas 73 cidades está entre os 100 últimos colocados
no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM).
Nesses Municípios, a rotina é marcada por isolamento, acidentes, veículos danificados, dificuldade
para escoar safra, produtos mais caros nas prateleiras
e problemas de saúde provocados pela poeira. Juntas,
essas localidades somam cerca de 220 mil habitantes. Eles são negativamente impactados pela falta de
pavimentação entre a rodovia principal e a sede do
Município.
Aliás, vale lembrar o que disse a engenheira de
produção Maria Fernanda Hijjar, afirmando que a falta de acesso pavimentado em Municípios do interior
gera um fenômeno ainda mais perverso: a concentração de desenvolvimento econômico em regiões que
já têm infraestrutura. O resultado é a migração e bolsões de pobreza.
Foi exatamente o que aconteceu em uma pequena cidade no Noroeste do meu Estado chamada Porto
Vera Cruz. A população dessa cidade, que é banhada
pelas águas do Rio Uruguai, caiu 25% em uma década, e o comércio parou. A barca que fazia a travessia
Brasil/Argentina de 200 veículos por dia até a década
de 90, hoje, transporta a metade por semana. Indústrias e turistas agora desviam do Município, optando
por caminhos asfaltados que antes não existiam.
Então, a questão da rodovia, Presidente Jorge
Viana, é fundamental, como também a qualidade de
uma estrada. Neste fim de semana, graças ao seu
apoio, tive o privilégio – porque é um privilégio – de
conhecer o Instituto Inhotim, que fica no Município de
Brumadinho, no interior de Minas Gerais. Esse Instituto Inhotim é um dos orgulhos de nosso País. A gente
viaja tanto, conhece tanto, mas temos que olhar mais
para o que temos. O Instituto Inhotim abriga não só um
paisagismo exuberantemente bonito e tropical, com a
mão e o desenho de Burle Marx e de outros paisagistas mineiros de renome, mas também um conjunto de
obras de artistas plásticos nacionais e estrangeiros de
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diversas nacionalidades. Lá, cada local existe em função daquela obra. Ou seja, eu estive lá no feriado e,
no sábado, encontrei grupos ingleses, grupos de franceses, grupos de espanhóis. Claro, encontrei também
muitos jovens, muitas famílias de diversas partes do
Brasil, inclusive do meu Estado, o Rio Grande do Sul,
visitando aquela riqueza, que é incalculável do ponto de
vista do seu valor, do ambiente. Agora, para se chegar
lá, é muito complicado. A estrada de Belo Horizonte,
o Anel Rodoviário é uma estrada muito movimentada,
e a estradinha que corta aquele bucólico cenário rural
até chegar a Brumadinho e de Brumadinho até Inhotim
é uma estradinha muito estreita, de muito movimento
e, claro, por isso, também perigosa.
Então, Senador Jorge Viana, eu tive o privilégio;
porque chegar a esse lugar é um privilégio. Os brasileiros que puderem ir lá… Vão excursões, ônibus, crianças.
E o Bernardo Paz, que é o idealizador disso, faz
uma grande obra social, porque a inserção dos jovens
de Brumadinho, que é uma cidade rural, do interior,
que vive da produção rural…
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – No fundo é socioambiental e cultural, porque há um trabalho extraordinário na área de
meio ambiente, há os jardins do Burle Max… Eu sempre ajudo, eu sou conselheiro. Na área da cultura, é
um endereço do mundo inteiro. E o social recebe uma
atenção muito especial mesmo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu fiquei impressionada, porque todos que trabalham
ali são filhos daquela região, daquela terra. Então, são
crianças, são meninos e meninas que estão tendo
acesso a um conhecimento de arte, Senador, que é
uma evolução enorme.
E o menino que dirigia um carrinho elétrico para
a gente subir até o som da terra, que é um pouco mais
longe – são 700 metros de subida íngreme, numa parte mais elevada –, disse, falando um português muito
bom, aluno dali, treinado ali dentro: “Eu já concluí – eu
perguntei a ele o que ele estava fazendo – o meu ensino médio e agora vou fazer um exame para entrar no
ensino técnico, mas eu já estou me preparando para
fazer a minha faculdade” – o Instituto ajuda a pagar o
estudo do aluno.
Essas pessoas são diferentes. Eu perguntei a
ele do que ele mais gostava ali. E ele disse o lugar
que ele gostava mais de visitar. Ou seja, a inserção
na arte eleva a qualidade, eu diria, moral, a qualidade
do conhecimento, do comportamento dessas pessoas.
Mas tudo é a estrada, o acesso para chegar ali.
Um lugar belíssimo, ainda não descoberto, exatamente,
talvez, pela dificuldade um pouco de acesso.
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Como o senhor faz parte do board, de Conselho
Fiscal, Conselho Ambiental do Instituto Inhotim, quero
dizer que, como brasileira, sinto-me muito orgulhosa
de ver uma iniciativa dessa grandeza. E nós todos
devíamos conhecer. Agora mesmo, nesta semana, a
Juliana, que é a relações públicas e institucional, uma
moça da melhor qualidade pessoal, informou-nos que
está chegando uma comitiva de 30 membros do Museu
do Louvre, de Paris, que é um dos mais renomados do
mundo, para conhecer Inhotim e fazer uma parceria.
Ora, é realmente notável esse trabalho.
Então, eu queria dizer agora, quando abordo as
questões de rodovias, como a rodovia é importante
até para esse acesso.
E eu queria cumprimentar o Bernardo Paz e toda
a equipe que integra o Instituto. Encontrei lá o Antônio
Grassi também, que está no board desse trabalho,
para ver ali a valorização de artistas brasileiros
da melhor qualidade, artistas latino-americanos, venezuelanos, cubanos, mexicanos, de todas as partes,
norte-americanos, alemães, suecos, finlandeses, de
tudo que é lugar do mundo, o que, realmente, enche
os olhos pelo que vemos.
Assim, eu queria cumprimentar o caro colega
Jorge Viana e dizer que nós temos, sempre que pudermos, que estimular, com iniciativas aqui no Congresso Nacional, e valorizar esse ambiente, que é
muito importante.
Por fim...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Só para a senhora ter uma ideia,
Senadora, com todo o respeito, a Ministra da Cultura,
Marta Suplicy, esteve lá e conhece bem – inclusive
tivemos uma audiência juntos, este ano, com Bernardo Paz –, e a Ministra do Meio Ambiente, Izabella. As
duas Ministras ficaram encantadas. Quer dizer, quem
visita o Inhotim fica realmente encantado. É um orgulho nacional mesmo. Vem gente do mundo inteiro para
visitar, e são centenas de milhares de estudantes, de
Minas Gerais e de outros Estados, que visitam anualmente o Inhotim.
Uma das coisas mais lindas é chegar ao Museu
do Louvre ou a outros museus mundo afora e ver as
crianças ali tendo aula sobre arte, sobre a cultura. No
Inhotim, temos isso diariamente. Só não na segunda-feira, que é, como em todos os museus, a preparação
da semana. Mas é extraordinário realmente. Fico feliz.
Pena que eu não estava lá para acompanhar, porque
eu não me canso de visitar aquelas obras, e nem conheço todas, de tão grande.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
A Juliana me falou, Senador, de duas jovens universitárias suíças que vieram fazer um estudo sobre o im-
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pacto que um instituto dessa natureza tem sobre uma
comunidade pobre. Elas não falavam uma palavra em
português – disse-me a Juliana –, mas, veja só, vêm
da Suíça para estudar o impacto, porque ali há uma
comunidade quilombola. E há um rapaz que tenho a
curiosidade de conhecer também. Vimos arranjos florais feitos por esse rapaz. Se não me engano, é Emílio o nome dele. Pelo menos, foi o que a Juliana falou.
Ficamos encantados com a qualidade...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
... e com a criatividade com que ele usa os elementos
de que dispõe ali naquele ambiente. Então, é, digamos,
a integração da comunidade quilombola despertando
as qualidades e os talentos que essas pessoas possuem, porque elas precisam apenas ter a oportunidade
de mostrar o que sabem e precisam ter a valorização.
Há cerâmicas, tudo o que se pode fazer com materiais reciclados, enfim, todo um conjunto de iniciativas
que dão muito orgulho, especialmente, de mostrar que
o meio ambiente tem que ser protegido, a natureza tem
que ser preservada. Temos que respeitar a natureza,
mas ela nos dá também de presente esse cenário em
Inhotim, que é realmente de encher os olhos e, claro,
de encher a alma.
E, para encher a alma, quero fazer um convite a
V. Exª e ao Senador Alvaro Dias. Às 17 horas de hoje,
começaremos uma sessão especial para celebrar
e para marcar o Novembro Azul, que diz respeito à
saúde. Saúde é ambiente, saúde é preservação das
pessoas. A próstata é o segundo motivo de morte dos
homens, como o câncer de mama é da mulher. Encerramos agora o Outubro Rosa e, nesta Casa – queria
agradecer ao Presidente Renan Calheiros –, começa
hoje o Novembro Azul, para despertar nos homens a
responsabilidade pela prevenção. Todos estão convidados para, a partir das 17 horas, iniciarmos o Novembro Azul.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu que agradeço. Não sei se V.
Exª tem como assumir, porque sou o próximo orador
inscrito, mas queria parabenizá-la. V. Exª aprovou um
dos projetos mais interessantes que aprovamos nesta Casa ainda no Outubro Rosa, disponibilizando medicamentos orais para que se possa ter um melhor
enfrentamento de uma doença tão perversa como o
câncer. E hoje, com muita satisfação, estaremos aqui
como membros da Mesa – o Presidente Renan está
de parabéns, Dr. Claudia Lyra, toda a equipe do Senado; vamos acender as luzes, vamos inaugurar uma
jornada, pondo uma agenda do Novembro Azul, em
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busca de alertar a todos para a prevenção do câncer
de próstata. Então, foi o Outubro Rosa, e agora o Novembro Azul, para esse câncer também que atinge
uma parcela enorme dos homens brasileiros.
Passo a Presidência a V. Exª para que eu possa
fazer uso da palavra como orador inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana,
como orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Ana Amélia, com satisfação, queria dizer
da minha alegria de ouvir suas considerações sobre
o Inhotim, eu que sou parte do Conselho Consultivo e
dou minha contribuição junto com o ex-Ministro José
Carlos Carvalho, na área ambiental, e outros colegas
de Conselho. É realmente algo extraordinário, merece
a visita. Muita gente viaja para fora do Brasil em busca de mergulhar um pouco na cultura. Eu digo: basta
mergulhar um pouco no coração do Brasil, ali nas Minas Gerais, ir à Brumadinho, que você verá algo que
o mundo inteiro tem inveja, que é o fantástico Inhotim.
Mas, Srª Presidenta, colegas Senadores e Senadoras, todos os que me acompanham pela Rádio
e pela TV Senado, queria desejar uma boa semana
para todos.
Venho à tribuna, mais uma vez, para tratar de
um tema que penso que ocupará boa parte da pauta
da imprensa no ano que vem e que, lamentavelmente,
não tivemos a sabedoria de tratá-lo adequadamente
antes do 5 de outubro passado. Refiro-me ao financiamento de campanha.
Hoje o jornal O Globo publica um entrevista feita
pelo jornalista Jailton de Carvalho, que está trabalhando neste tema, ao Ministro Dias Toffoli, de quase uma
página inteira, na página 4, página nobre. As declarações do Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal merecem constar dos Anais do Senado, porque
são uma constatação, são um alerta.
O Ministro Dias Toffoli, que acumula a função de
Ministro do Supremo com a de Ministro do Superior
Tribunal Eleitoral, é quem vai, caro Presidente Paim,
presidir as eleições do próximo ano, de 2014. E ele
traz alertas que eu, de alguma maneira, muitas vezes
trouxe nas Comissões desta Casa, no plenário, nesta
tribuna e também na outra tribuna. “Doações de empresas em eleições são ‘quase extorsão’”. E quem diz
isso não sou eu, que apresentei um projeto contra a
doação de empresa; quem diz isso é o Ministro Dias
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Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive vai presidir as
eleições do ano que vem.
A entrevista do Ministro é no mesmo sentido
de outra que li aqui da tribuna, publicada no mesmo
jornal O Globo. Só que essa outra entrevista foi feita
pelo mesmo jornalista, Jailton de Carvalho, no dia 19
de outubro, e essa do Ministro Dias Toffoli é publicada
em O Globo de hoje, e a entrevista foi com o diretor de
Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Dr.
Oslain Santana, terceiro na hierarquia da instituição.
E ele já constatava que 50% das ações da Polícia Federal do Brasil no combate à corrupção estavam diretamente vinculadas à corrupção eleitoral, a denúncias
de financiamento de campanha.
Meu caro Senador Aloysio, eu, inclusive, vou
citá-lo daqui a pouco, porque V. Exª deu um parecer
favorável, no mesmo sentido do Ministro Dias Toffoli, a
um projeto meu que estabelece ou tenta estabelecer
limite para os candidatos nas eleições. Agora, o Ministro Dias Toffoli coloca muito claramente sua posição,
sua preocupação com o financiamento de campanha.
Mais ainda: ele defendeu a proibição de doações de
empresas a candidatos. O Ministro deixa, inclusive,
uma pista no sentido de que é inconstitucional a doação de pessoa jurídica nas eleições.
Faço a leitura de alguns trechos da entrevista
do Ministro.
Perguntado se defende a doação por empresas,
o Ministro deixa bem claro que não defende, que é
contra a doação eleitoral por parte de pessoa jurídica.
Ele não está trazendo novidades. A França, em 1993,
impediu as empresas de doarem recursos para as
campanhas políticas. Eu apresentei o Projeto nº 264,
de 2013, para proibir o financiamento de campanha
eleitoral por empresas, no mesmo caminho defendido pela OAB Nacional, pelo Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral, e agora ele se encontra com
as palavras do Ministro Toffoli. Lamentavelmente, a
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou o meu projeto no dia 11 de setembro, uma
data de fato forte. Há exemplos que fazem com que
ela tenha entrado para a história, como o atentado em
Nova York, mas, do ponto de vista da política, o estrago também é muito grande, pois não tenho nenhuma
dúvida de que as eleições do ano que vem, graças a
doações de pessoas jurídicas, graças a esse conluio
entre alguns que fazem da política um negócio, vão
ser, novamente, sinônimo de corrupção.
O Ministro Dias Toffoli comparou os atuais métodos de arrecadação a uma quase extorsão. Quem está
falando não é um Senador que apresentou uma proposta proibindo a doação de pessoa jurídica. Já pedi,
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inclusive, auxílio a um dos mais competentes consultores e assessores que nós temos na nossa Bancada,
o Dr. Talles, que já está me propondo algo para que eu
possa apresentar no ano que vem porque vou seguir
neste tema. Imagino que, se minha passagem pelo
Senado Federal deixar uma contribuição para tornar
as eleições brasileiras mais limpas, mais honestas e
livres da corrupção, terei dado uma contribuição importante aqui, como Senador, nesta Casa.
Foi feita outra pergunta ao Ministro Toffoli: a Polícia Federal diz que 50% dos escândalos no Brasil –
escândalos de corrupção, é bom que se diga – têm
origem nas campanhas eleitorais.
Diz o Ministro:
O que é mais importante fazer em matéria
de campanha é o que eu chamo de financiamento da democracia. Quem tem o direito de
financiar a democracia? Se a democracia é o
governo do povo, só o povo, o cidadão, tem o
direito de financiar a democracia.
E aqui está a tese importante que era a base da
minha proposta de proibir o financiamento de pessoa
jurídica.
O Ministro diz: “Isso significa dizer que as empresas não têm o direito de participar financiando campanhas eleitorais.”
Uma boa e adequada interpretação da Lei Eleitoral
e da Constituição chega a essa conclusão, não tenho
nenhuma dúvida. Quem não vota não tem o direito de
participar das eleições como financiador. É simples,
Presidente Paim. A tese é essa. As eleições deveriam
ser financiadas por quem vota. Empresa não vota, mas
a lei atual permite esse financiamento.
Quando diz que a lei atual permite o financiamento
de campanhas eleitorais por empresa, ele está afastando a possibilidade de o TSE ser consultado sobre a
legalidade desse tipo de financiamento. Assim, restam
duas opções: o Congresso alterar a Lei ou o Supremo
declarar a Lei inconstitucional.
Eu penso que é importante atentarmos para isso.
No Supremo, está em curso uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados
do Brasil, cuja relatoria é do Ministro Luiz Fux, e esse
tema vai ser enfrentando em algum momento pelo Supremo Tribunal Federal. Tomara que seja logo, tomara
que seja bem antes da eleição. O meu entendimento é
que não cabe e não é permitido pela Constituição que
pessoa jurídica financie a democracia. Esta é uma frase minha que, repito aqui, também é do Ministro Dias
Toffoli: no meu entendimento, não cabe e não é permitido pela Constituição que pessoa jurídica financie
a democracia. É óbvio que é uma fala em tese.
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Essa ação de inconstitucionalidade proposta pela
OAB que está em curso no Supremo certamente pode
fazer aquilo que o Senado, que o Congresso Nacional,
lamentavelmente, não fez.
Apresentei uma proposta que vem na onda que
nos trouxeram as ruas, que nos alertou a todos de que
eleição está virando sinônimo de corrupção no País,
uma proposta advinda do movimento legitimo da sociedade, capitaneado pela OAB e pelo Movimento de
Combate a Corrupção Eleitoral. Mas nada disso foi
suficiente e a minha proposta proibindo a doação de
pessoa jurídica foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
O jornalista Jailton, do jornal O Globo, faz outra
pergunta ao Ministro Dias Toffoli: “Mas por que essas
propostas de fim do financiamento privado de campanha eleitoral nunca são aprovadas no Congresso?”
No meu caso, a minha foi vítima.
Ele responde dizendo que o Brasil ficou na dicotomia financiamento privado versus financiamento
público, mas que essa dicotomia deve ser entre financiamento da pessoa física, do eleitor, e financiamento
da pessoa jurídica, das empresas.
Lamentavelmente, Senador Paim, estavam quase aprovando um financiamento por empresas concessionárias do Governo. Aí não era mais suspeita
de corrupção, mas a institucionalização do conluio
entre o financiamento das eleições e a corrupção no
processo eleitoral.
Aqui, mais uma pergunta feita ao Ministro Dias
Toffoli.
Peço, inclusive, que possa constar nos Anais
do Senado, na íntegra, a entrevista dada, com muita
sabedoria, pelo Ministro Dias Toffoli ao jornal O Globo de hoje.
Pergunta: “Como, então, as campanhas deveriam
ser financiadas?”
O Ministro responde dizendo: “As campanhas
deveriam ter o seguinte sistema de financiamento: em
primeiro lugar, deveriam ter um teto de gastos.”
Aí eu faço uma pausa. Eu apresentei um projeto
exatamente sobre esse tema, que fixa limite de gastos para as campanhas de todos os candidatos. A Lei
diz isso. A Lei Eleitoral dispõe que terá de ser fixado
um teto de gasto por candidato. Apresentei a proposta
estabelecendo um teto de gasto, e, felizmente, a um
ex-Ministro da Justiça, colega nosso, a que me referi
ainda há pouco, o Senador Aloysio Nunes Ferreira,
coube a relatoria na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e ele deu um parecer favorável.
Hoje, na entrevista, volto a repetir, eu, que apresentei um projeto estabelecendo um limite de gastos
para os candidatos... Imagine! Como é que vamos evitar
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o poderio econômico em uma eleição se o candidato
não tem teto de gasto? Ele gasta o que ele quiser, o
que ele tiver, o que ele arrecadar? Isso fica desigual,
absolutamente desigual para nós que queremos eleições disputadas por quem tem proposta, não por quem
tem um banco, não por quem tem só o dinheiro. Deve
ser eleito não quem tem mais dinheiro, mas quem tem
as melhores propostas. E nem isso o Brasil fez!
E o Senador Aloysio Nunes Ferreira, em seu parecer, favorável ao meu projeto, responde o mesmo
que o Ministro Dias Toffoli no jornal O Globo de hoje.
Perguntado sobre como acabar com essas questões que levam à corrupção nos financiamentos de
campanha, ele responde que isso se faria estabelecendo em lei um teto em cada campanha.
“E, por outro lado, onde se poderiam obter
esses recursos? Parte por financiamento público, através do fundo partidário [já é assim].
E a outra parte via financiamento dos simpatizantes [pessoas físicas].
Aliás, nós temos exemplos pelo mundo afora. Nos
Estados Unidos mesmo, o Presidente Obama arrecadou US$700 milhões só com pessoa física e com um
teto de US$200.00 por pessoa, como o máximo que
uma pessoa pode doar. E por que não se adota isso
no Brasil? Nós não vamos atrás do voto? Nós não vamos atrás do eleitor? Por que não vamos passar para
o eleitor, que é, de fato, quem tem o poder no processo
democrático, a decisão de quem ajudar? Vamos fazer
campanhas mais baratas e mais iguais e as eleições
certamente deixarão de ser sinônimo de corrupção.
Faço aqui um parêntese, caro Presidente Paim,
caros colegas e todos que me acompanham pela TV
Senado, para um pequeno histórico. Nem sempre as
eleições tiveram importância na sociedade brasileira.
As disputas eleitorais de fato só passaram a ter alguma influência no País no século XX. Foi nessa época
que ganhou importância a questão do dinheiro nas
campanhas.
No Império já havia eleições para Câmara dos
Deputados, Senado e Câmaras Municipais, mas a
participação popular era reduzidíssima, pois o voto era
censitário e só votava quem conseguisse comprovar a
renda exigida. Quer dizer, só aqueles que tinham determinado quantia em dinheiro é que poderiam votar.
Isso estava longe de ser democracia.
Com o início do período republicano, em 1889, o
cenário continua o mesmo. Apesar do fim do voto censitário, a participação popular continuou muito baixa.
Os analfabetos, que eram 60% da população brasileira,
não podiam votar. As mulheres também não podiam
votar nem ser votadas. Para piorar o que já era ruim,
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ainda havia os fenômenos do coronelismo, o voto de
cabresto, e das fraudes, porque havia as famosas comissões eleitorais, que eram nomeadas pelos governos, que faziam os relatórios, e, obviamente, naquele
período não havia nem centelha do que deveria ser
uma democracia.
Isso durou até a década de 30. Com a Revolução
de 1930, na verdade, a partir das exigências da sociedade foi que Getúlio Vargas cedeu na sua ditadura.
Mas, por incrível que pareça – e aí há uma contradição –, nós ficamos quinze anos sem eleições, a não
ser pela Constituinte, e foi exatamente nesse período
que as regras foram aperfeiçoadas. O voto passou a
ser democratizado, mas exatamente num período em
que não havia eleição. Então, outra contradição. E só
tivemos a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que também veio por força da luta dos democratas.
A partir de 1945, com o fim do Estado Novo e
o restabelecimento da democracia no Brasil, o povo
passou a participar efetivamente da escolha de seus
representantes, escolhendo, inclusive, o Presidente da
República, mediante o voto direto.
Assim, o voto individual dos eleitores passou a
despertar a atenção dos legisladores. Só a partir daí
que começaram a se ocupar com o tema do financiamento das campanhas.
Em 1950, foi criado o Código Eleitoral, intitulado,
inclusive, “Dos Partidos Políticos”, “Da Contabilidade
e das Finanças dos Partidos Políticos”, e nele se estabeleceu a vedação para contribuições, impedindo a
doação de entidades estrangeiras, autoridades públicas, empresas de economia mista ou concessionárias.
Isso ocorreu já na década de 50. O Código Eleitoral
de 1950, inclusive, inovou, mas não havia previsão de
penalidade no caso do descumprimento, nem mesmo
havia mecanismo que viabilizasse a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral.
Em 1964, no regime militar, abriu-se um novo
capítulo de nossa história. Nele, as eleições foram fortemente restringidas, de um lado, e, de outro, o livre
funcionamento dos partidos políticos e sua livre organização também foram impedidos, com as milhares
de cassações.
Então, de exceção em exceção,...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – ... a democracia brasileira ficou absolutamente
fragilizada ao longo desse tempo.
A partir da redemocratização do País, logo nas
primeiras eleições presidenciais, ficou clara a necessidade de mudança na legislação sobre financiamento
de campanha. Nós tivemos, em 1994, o impeachment
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de um Presidente da República. Em 1997, foi votada lei
permanente estabelecendo normas para as eleições,
a Lei nº 9.504, de 1997, que também manteve a permissão para a doação de pessoas jurídicas.
Aí, seguindo o exemplo da França, que, em 1993,
impediu as empresas de doarem recursos, eu apresentei, então, o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2003,
para proibir o financiamento de campanhas eleitorais
por pessoa jurídica, empresas, no mesmo caminho...
(Interrupção de som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... para concluir, Sr. Presidente. E o fiz tal como
defendido pela OAB e pelo movimento de combate à
corrupção eleitoral.
Então, eu queria concluir a minha fala e dizer
que, no Brasil, sempre que se discute financiamento de
campanhas eleitorais, vem à tona o embate: financiamento público versus financiamento privado. Contudo,
o centro da discussão sobre a fonte de financiamento
da democracia deveria repousar, como disse o Ministro Toffoli, no embate entre o financiamento do eleitor
e o financiamento das empresas.
Então, eu concluo, caro Presidente, a minha fala
parabenizando o Ministro Dias Toffoli pela entrevista
que deu hoje, onde procurou apontar os caminhos para
o aperfeiçoamento da nossa democracia, o fortalecimento da democracia e do Estado brasileiro.
Dessa maneira, nós, que estamos aqui no Parlamento, deveríamos ouvir a voz do conhecimento, a
voz da sabedoria, que vem pela entrevista, pelo pronunciamento do Ministro Dias Toffoli, quando ele nos
alerta para que mudemos o sistema de financiamento de campanha, alertando, especificamente, para os
malefícios que traz a doação de pessoa jurídica em
pleno processo eleitoral. Ao mesmo tempo, defende
que se crie um teto para as doações ou para os gastos
dos candidatos nas eleições. Por outro lado, traz uma
novidade: a constitucionalidade do financiamento de
campanha por pessoa jurídica está sendo apreciado
pelo Supremo.
Tomara que entre na pauta do Supremo esse
tema, uma vez que é da maior importância para o País.
Concluo, mesmo, alertando ainda mais: nesta
semana, é provável que votemos o que se está chamando de orçamento impositivo, no fundo, emenda
parlamentar impositiva. Nós vamos institucionalizar a
atividade parlamentar como detentora de recursos do
orçamento. Quando fizermos isso, cada Parlamentar
vai valer mais de R$50 milhões, e não tenho dúvida de
que uma boa parte dos colegas vai sabe bem usar esse
instrumento, mas outros, certamente, não tenho dúvida
também, irão fazer disso um negócio, prometendo...
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Mesmo aqueles que nem estão no Parlamento e que
querem chegar aqui vão assumir o compromisso de
aplicar parte desses recursos, de fazer com que algumas empresas tenham acesso a eles. E esse conluio,
essa relação promíscua de candidaturas com doação
de pessoa jurídica vai ser ampliada e, também, com
isso, ampliadas as vozes críticas à atuação do Congresso, a esta Casa, especialmente ao Senado, que é
a mais antiga instituição. Nós vamos ter que nos explicar ainda mais sobre corrupção no processo eleitoral,
com a aprovação das emendas impositivas e com a
não votação da proibição de doação por pessoa jurídica nas campanhas eleitorais no Brasil.
Tomara que, pelo menos, o limite de gastos, que
já foi aprovado, recebeu parecer favorável na CCJ do
Senado, que é de minha autoria, e teve o parecer favorável do Senador Aloysio Nunes, possa tramitar na
Câmara e no Senado e, assim, pelo menos uma parte
do problema possa ser enfrentado.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT-AC) – Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço
a tolerância de V. Exª para que eu pudesse concluir
meu pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Doações de empresas em eleições
são ‘quase extorsão’, diz Dias Toffoli
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que presidirá eleições de 2014, defende limitação de gastos com cabos eleitorais e admite
risco de aumento de votos nulos no pleito do
ano que vem
Jailton de Carvalho
BRASÍLIA – José Antonio Dias Toffoli não só acumula o posto de ministro no Supremo Tribunal Federal
(STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele comandará o processo eleitoral de 2014. Numa entrevista
ao GLOBO, na última sexta-feira, o ministro defendeu
a proibição de doações de empresas a candidatos. E
comparou os atuais métodos de arrecadação a “quase extorsão”. Toffoli disse ainda que a contratação em
massa de cabos eleitorais está se tornando uma forma
de compra sistemática de votos, um meio de burlar as
regras eleitorais.
A Polícia Federal diz que mais de 50% dos escândalos do país têm como origem campanhas eleitorais.
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Ano que vem o senhor vai presidir as eleições do país.
O que é preciso fazer para garantir eleições limpas?
Na minha opinião, o que é mais importante de
fazer em matéria de campanha é o que eu chamo
de financiamento da democracia: quem tem o direito de financiar a democracia? Se a democracia é o
governo do povo, só o povo, o cidadão, tem o direito
de financiar a democracia. Isso significa dizer que as
empresas não têm o direito de participar financiando
campanhas eleitorais. Quem não vota não tem o direito de participar das eleições como financiadores. Mas
a lei atual permite esse financiamento. Há uma ação
direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem
dos Advogados do Brasil no Supremo, cuja relatoria é
do ministro Luiz Fux, e esse tema vai ser enfrentado
em algum momento pelo STF. O meu entendimento é
que não cabe e não é permitido pela Constituição que
pessoa jurídica financie a democracia.
Mas por que essas propostas de fim do financiamento privado de campanhas eleitorais nunca são
aprovadas no Congresso?
Essa é uma discussão que, no Brasil, ficou na
dicotomia financiamento privado versus financiamento
público. Mas essa dicotomia deve ser entre financiamento da pessoa física, do eleitor, e financiamento da
pessoa jurídica, das empresas. Enquanto a legislação
brasileira permitir financiamento de empresas, você vai
criar uma maneira lícita de proximidade, de afinidade,
entre empresas e candidaturas. E isso eu penso que
não é positivo para a democracia.
Então, o senhor acha que está correta essa avaliação de que mais da metade dos casos de corrupção
têm origem no financiamento privado?
Eu não tenho os dados dessa análise. Mas essa
aproximação (entre empresas e campanhas), na verdade, quase beira a extorsão: “olha, ou você contribui
para minha campanha ou eu posso não ser seu amigo
se ganhar” ou “se eu ganhar, e você contribuir, eu vou
ser seu amigo”. Nesse tipo de relação, que está subentendida na relação de financiamento das campanhas
por empresas, há um jogo de interesses, sem dúvida
nenhuma, porque empresas não têm ideologia. Como
disse, eu não tenho esses dados, mas é bem provável.
Como, então, as campanhas deveriam ser financiadas?
As campanhas deveriam ter o seguinte sistema
de financiamento: em primeiro lugar, deveriam ter um
teto de gastos. Hoje, quem define o teto de gastos é
o próprio candidato – e o próprio partido. Esse teto
passaria a ser estabelecido em lei para cada campanha. E, por outro lado, onde se poderia obter esses
recursos? Parte por financiamento público, através do
fundo partidário. E a outra parte via financiamento dos
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simpatizantes e filiados. Pessoas físicas, eleitores, não
pessoas jurídicas. E as pessoas físicas com o limite
que existe hoje: 2% daquilo que tiveram como rendimento no ano anterior declarado à Receita Federal.
O senhor acha que isso seria suficiente para diminuir os riscos de corrupção?
Eu penso que diminuiria muito. Hoje, nós temos
várias formas de combate aos excessos. Mas, quando se tem licitamente a possibilidade de as pessoas
jurídicas doarem... Então, o que ocorre hoje? Um tesoureiro de campanha presidencial, em vez de recorrer aos simpatizantes de seu agrupamento político ou
dos partidos que apoiam aquele candidato, escreve
um ofício às grandes empresas do país e vai visitá-las, para pedir a contribuição. E essas empresas, o
que fazem? “Bom, se eu dou para o candidato A, vou
ter que dar para o candidato B, o candidato C”. “Ah,
mas por que se está dando mais para o candidato A
ou B?” Qual é a resposta? Porque o candidato A está
em primeiro lugar nas pesquisas. Hoje, o sistema (com
financiamento por empresas) não tem razoabilidade.
E como coibir a compra de votos?
A compra de votos foi algo endêmico no Brasil.
Em razão da compra de votos, se introduziu, após
grande campanha, o artigo 41A na Lei Eleitoral. Esse
artigo pune com a perda do mandato quem compra
voto. Basta comprar um voto que perde o mandato.
Essa norma que combate a compra de voto no período eleitoral acabou por criar um sistema que também
passa a ser um tanto quanto endêmico no Brasil, que
são os cabos eleitorais permanentes. Pessoas que são
profissionalizadas ao longo de um mandato inteiro,
não só na época da eleição, para fazer a campanha
daquele grupo político, daquelas pessoas que estão
lhe pagando de maneira constante ao longo do tempo
e não só na campanha eleitoral.
Deveria se limitar a contratação ou cadastrar os
cabos eleitorais?
O cadastro de cabos eleitorais no período eleitoral
por si só não resolve o problema da profissionalização
constante de líderes comunitários nas várias regiões
do país por pessoas que têm mandatos ou por agrupamentos políticos. Há que pensar numa limitação do
financiamento das campanhas. Eu penso que esse é
o grande tema.
O pais tem hoje 33 partidos, e a tendência é aumentar. Esse crescimento de partidos é um problema
para a democracia?
O problema para a democracia não é o número
de partidos. O grande problema não está no grande
número de partidos e, sim, na democracia interna
desses partidos.
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Depois da onda de manifestações, o senhor acredita que as eleições poderão ser mais limpas que as
anteriores?
Eu penso que o grande resultado dessas próximas
eleições vai ser a leitura de um reflexo dessas manifestações, dessas frustrações que hoje a sociedade
demonstra através de protestos públicos. Se aumentar o número de votos nulos, se aumentar o número
de candidaturas ditas de protesto, isto vai se traduzir
numa autorreflexão que a classe política terá de fazer.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana.
Há também o nosso acordo de limitar, proibindo pessoas jurídicas de doarem e estabelecendo um limite.
Duzentos dólares é um bom limite, a meu ver, pois
daria algo em torno de R$400,00 a R$500,00 hoje.
Muito bem! Meus cumprimentos.
Senador Alvaro Dias com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco da Minoria/PSDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, pretendo hoje abordar o crescimento assustador da violência no País, mas, antes,
há um outro tema candente nesta segunda-feira que
diz respeito à espionagem da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, a diplomatas estrangeiros no Brasil.
O jornal Folha de S.Paulo teve acesso a um relatório produzido pela Abin que mostra que o governo
brasileiro monitorou diplomatas de três países, nas
embaixadas e nas suas residências.
O documento traz detalhes sobre dez operações
secretas, em andamento entre 2003 e 2004, e mostra
que até países dos quais o Brasil procurou se aproximar nos últimos anos, como a Rússia e o Irã, viraram
alvos da Abin.
Segundo o relatório elaborado pelo Departamento de Operações de Inteligência da Abin, diplomatas
russos, iranianos e iraquianos envolvidos com negociações de equipamentos militares foram fotografados
e seguidos em suas viagens. As revelações colocam
em xeque a reação da Presidente Dilma à espionagem.
A Presidente discursou na ONU e cancelou uma visita
aos Estados Unidos. Foi uma reação da Presidência
do Brasil em relação à suposta espionagem realizada
pelos Estados Unidos.
Como se vê, a mão que afaga é a mesma que
apedreja. O governo brasileiro mobilizou sua Agência
de Inteligência para espionar outros países e seus diplomatas creditados junto ao Brasil.
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Ora, Sr. Presidente, a espionagem do Brasil e a
dos Estados Unidos podem ser diferentes na sofisticação, mas a essência é a mesma e também a mesma
motivação. Se o Brasil tivesse o mesmo aparato técnico que têm os Estados Unidos, não estaria também
investigando países com os quais mantém relações
diplomáticas e que possui interesse geopolítico?
É evidente que o aparato é totalmente diferente. O
orçamento do Brasil é de R$500 milhões, infinitamente
menor que o dos Estados Unidos, que destinam para
o setor de inteligência recursos da ordem de U$55 bilhões. Portanto, o nosso orçamento é absolutamente
inferior. Mas, certamente, se o nosso governo tivesse
as mesmas possibilidades norte-americanas, ele, provavelmente, estaria sendo acusado também de espionagem em relação a tantos outros países.
Em síntese, a Presidente Dilma fez verdadeiro
estardalhaço sobre a atividade da NSA que foi revelada
pelo Sr. Edward Snowden, mas a postura do Brasil não
é diferente já que, agora, se revelam também ações
de espionagem através da Abin.
Creio que a postura da Presidente Dilma não tenha sido adequada, portanto, já que o nosso País não
tem autoridade, nesta hora, para fazer acusações tão
fortes como as que fez se adota a mesma posição em
relação a outros países.
O que é preciso destacar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, é que temos de adotar uma postura em
relação a outros países que guarde relação com a
coerência.
O nosso governo acusou os Estados Unidos de
espionar a Petrobras, mas não adiou o leilão de Libra.
À época, a insinuação era a de que a Petrobras estava sendo espionada em função do anúncio do leilão
que se efetuaria. Foi contraditório, portanto, o nosso
governo: acusa de espionagem com objetivos escusos
outro país, mas não suspende o leilão; portanto, não
acreditava tanto assim no êxito daquela espionagem.
E há agora esse outro episódio.
Todavia, Sr. Presidente, essa é uma questão que
nos traz à tribuna para registro, mas o objetivo de hoje
é fazer abordagem sobre a criminalidade crescente,
que assusta o povo brasileiro.
A violência cresceu assustadoramente, e os dados da criminalidade estão sendo enviados pelas Secretarias de Segurança das 27 unidades da Federação para o Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, mostrando que, no ano passado,
os homicídios cresceram 7,6% em relação a 2011.
O total de assassinatos é o maior da série histórica desde 2008. Houve 50.108 casos no Brasil em
2012, incluindo homicídios dolosos (47.136), assaltos
seguidos de morte (1.810) e lesão corporal seguida
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de morte (1.162). O País registrou taxa de 25,8 homicídios por 100 mil habitantes. Os dados completos do
Anuário, uma encomenda da Secretaria Nacional de
Segurança Pública, devem ser anunciados amanhã.
O jornal O Estado de S.Paulo é que obteve com
exclusividade esses números dos crimes e da situação
do sistema carcerário. Conforme revelado pelo jornal,
“os Estados do Norte e Nordeste seguem liderando o
ranking de homicídios no Brasil. Alagoas, com 61,8 casos por 100 mil habitantes, apesar de estar no primeiro
lugar no ranking, registrou redução de 14%. O Pará
subiu para a segunda colocação, com 44 por 100 mil,
seguido por Ceará (42,5), Bahia (40,7) e Sergipe (40)”.
“O padrão de homicídios no Brasil é muito alto,
assim como os outros crimes. Isso mostra como não
conseguimos enfrentar o problema da criminalidade
urbana. Mostra a necessidade urgente de reformas
nas polícias, para melhorar as investigações e o policiamento ostensivo. É um assunto que precisa ser enfrentado com coragem, ou o Brasil não vai conseguir
reverter esse quadro”, diz o sociólogo Renato Sérgio
de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Os dados ainda revelam que “as lacunas no sistema de segurança nacional, no entanto, ficam evidentes ao se comparar a situação brasileira com a de
outros países do mundo. Ao mesmo tempo em que
encarcera demais, não parece conseguir diminuir as
taxas de criminalidade. Segundo os dados do Anuário,
o Brasil tem atualmente 515.482 presos, o que o coloca em quarto lugar no ranking daqueles com maior
população prisional do mundo. Fica atrás apenas dos
Estados Unidos (2.239.751), da China (1.640.000) e
da Rússia (681.600)”.
Sr. Presidente, peço a atenção para os seguintes
dados: o Brasil ocupa o sétimo lugar entre os países
mais violentos. As mais de 50 mil mortes por homicídios
são duas vezes mais do que a média de baixas em
um ano de guerra entre Rússia e Chechênia. Portanto,
no Brasil, matam mais do que em países em guerra.
Os registros de crimes contra o patrimônio também são alarmantes. Em 2012, foram 566.793 casos
de roubos, em que os ladrões levaram carros, atacaram bancos, cargas de caminhões, pedestres e casas. Em todo o território nacional, considerando só as
ocorrências registradas nas delegacias, foram 1.574
casos de roubo por dia. Sabemos que muitas pessoas
não registram nas delegacias assaltos e furtos. Esses
números não refletem a realidade. A insegurança está
amplificada e disseminada por todo o território nacional e exige medidas do Governo de maior eficácia e
competência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Alvaro Dias, se V. Exª
puder ficar aqui um pouco, para que eu possa fazer
meu pronunciamento, comprometo-me a não ultrapassar o tempo.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim,
do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Alvaro Dias, faço um pronunciamento sobre a erradicação da pobreza.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
quero tratar, mais uma vez, de um tema que é sempre atual e que precisa encontrar um espaço cada vez
maior no debate nacional. O tema é a erradicação da
pobreza. Como todos sabem, em vista do significado
mundial dessa questão, em outubro de 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas demarcou o Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza.
No ano de 1897, o Padre Joseph Wresinski conseguiu reunir, na Praça dos Direitos Humanos e da Liberdade, em Paris, local onde foi assinada, em 1948, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, cerca de
100 mil pessoas, que, vindas das mais diversas partes
do mundo, celebraram ali o primeiro Dia Mundial para
a Erradicação da Miséria.
Naquela oportunidade, foi inaugurada uma laje
comemorativa contendo um apelo que sublinha a situação dramática em que se encontram as pessoas que
vivem em extrema pobreza, sofrendo os tormentos da
fome e da violência. O apelo contido nessa laje proclama que a extrema pobreza é uma violação dos direitos
humanos, sendo necessário que todos se unam para
assegurar o respeito a esses direitos.
O texto inscrito na laje colocada no pavimento
Praça do Trocadéro, em Paris – hoje, há cópias espalhadas por diversas partes do mundo, inclusive no Brasil,
na Rua Augusta, em São Paulo –, afirma o seguinte:
No dia 17 de outubro de 1987, reuniram-se
nesta praça numerosos defensores dos direitos humanos, numerosos cidadãos de variados países. Eles prestaram homenagem às
vítimas da fome, da ignorância e da violência.
Afirmaram a sua convicção de que a miséria
não é uma fatalidade. Proclamaram a sua solidariedade com aqueles que lutam no mundo
inteiro para a destruírem. Lá onde há homens
condenados a viver na miséria, aí os direitos
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humanos são violados. Unir-se para os fazer
respeitar é um dever sagrado.
O citado Padre é o autor dessas palavras.
Pensar sobre a erradicação da pobreza, Sr. Presidente, é reconhecer o calvário cotidiano vivido pelas
pessoas em situação de extrema pobreza para terem
sua dignidade respeitada.
Desde aquele momento em que a Assembleia
Geral das Nações Unidas pontuou a questão da erradicação da pobreza, numerosos governos e membros
da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido
a importância desse tema.
Sr. Presidente, um número sempre crescente de
cidadãos de todas as origens e organizações de todo
tipo têm se mobilizado para a erradicação da extrema
pobreza. A importância da participação efetiva das
pessoas vivendo em pobreza naquilo que diz respeito à elaboração de políticas ou de projetos voltados
à superação da condição em que vivem, bem como
no que tange à implementação e à avaliação dessas
políticas e desses projetos também é inquestionável.
É importante avançarmos, avançarmos, avançarmos.
O relatório apresentado pelo Secretário-Geral da
ONU em 2006 identificou os meios necessários para
promover a mobilização de todos nessa luta e sublinhou,
especialmente, a necessidade de uma abordagem do
problema fundamentada na ótica dos direitos humanos.
Sr. Presidente, recentemente, no interior do Rio
de Janeiro, um vereador simplesmente disse que pobre tinha de morrer e virar comida para peixe. Então,
mais do que nunca, este pronunciamento vem com a
ótica de não permitir que absurdos como esse sejam
colocados.
Sr. Presidente, quando da celebração dessa data,
no ano passado, a administradora do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, Srª Helen
Clark, lembrou que 870 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo e que a pobreza extrema destrói
a vida e o espírito das pessoas.
Mais ainda, não podemos esquecer que a miséria
é culpada pela morte de um maior número de crianças,
de jovens e de adultos do que qualquer guerra. Todos
os dias, pessoas vivendo nessa situação encaram o
desafio e a ameaça da falta de comida, de abrigo e de
acesso a serviços essenciais.
O fato é que a pobreza é uma forma de violência, e estamos todos convocados a um compromisso
com a defesa dos direitos humanos, no sentido de unir
esforços contra a violência representada pela pobreza
extrema, promovendo o empoderamento das pessoas
e construindo a paz.
É bom lembrar, Sr. Presidente Alvaro Dias, que o
Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de De-
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senvolvimento do Milênio indica que a meta de reduzir
pela metade o número de pessoas vivendo com uma
renda familiar inferior a US$1,25 por dia foi atingida
em 2010. Desde 1990, centenas de milhões de pessoas deixaram de viver em uma situação de extrema
pobreza, gozando, portanto, de condições de vida um
pouco mais dignas.
As metas de expansão do acesso à fonte de água
potável – veja bem que são metas para que elas tenham direito a tomar água! – e de melhoria significativa
das vidas de pelo menos 100 milhões de moradores
de comunidades miseráveis também foram atingidas.
Além disso, na última década, a taxa de mortes
por causa de malária diminuiu em mais de um terço,
e muitos países já estão próximos de alcançar a paridade em matrículas de ensino básico entre meninos
e meninas.
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
criaram uma agenda global que une países e povos
do mundo inteiro. As metas são claras, mensuráveis e
limitadas pelo tempo e, por isso, conseguem promover
ação focada nos indicadores mais básicos do desenvolvimento humano sustentável.
Contudo, Sr. Presidente, mais esforço é necessário para consolidar esses avanços, bem como para
alcançar as pessoas que ainda não receberam os benefícios que aqui apontamos.
Disparidades internas às nações, bem como entre
elas, permanecem marcantes. Serviços de saúde e de
educação sobrecarregados e mal equipados, setores
agrícolas negligenciados, carência de serviço de saneamento e de acesso à energia, desnutrição crônica e
discriminação contra mulheres e meninas permanecem
como barreiras para o progresso em muitos países.
As experiências daquelas ações que se estão
esforçando para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fornecem informações vitais para
que todos possam continuar avançando nessas áreas,
mesmo depois de 2015.
Absorver o aprendizado que vem das iniciativas
que alcançaram bons resultados e contar com liderança nacional inspiradora são elementos essenciais
para o sucesso.
Sabemos que a igualdade de gênero, a melhoria da saúde e do acesso à energia podem estimular
progresso em todos os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio.
Já ficou provada também a eficácia da formação de parcerias e que investimentos com foco bem
definido podem trazer melhorias rápidas para todos.
Políticas eficazes, implementadas com base naquilo
que já demonstrou funcionar bem, podem trazer mudanças muito, muito importantes e com a força devida.
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Sr. Presidente, apesar de a economia global, em
seu conjunto, ter experimentado, até 2008, um período de significativo crescimento, o que contribuiu para
a redução dos níveis de pobreza em âmbito mundial,
um aspecto dessa problemática, em relação a qual não
conseguimos avançar – e que, ao contrário, se agravou
–, é o da desigualdade: do preconceito de gênero pela
orientação sexual, pela idade, atingindo principalmente
crianças e idosos. Isso nos preocupa.
Com efeito, as desigualdades cresceram dramaticamente nos últimos dez anos, tanto dentro dos
países como entre eles. Quase um bilhão de pessoas
vive hoje em extrema pobreza, situação que constitui uma violação aos direitos humanos básicos e um
obstáculo ao desenvolvimento e ao crescimento de
todos como nação.
Deve-se ressaltar que a pobreza não é meramente uma questão de patamares salariais ou de recursos
materiais insuficientes, nem deve ser remediada apenas por meio de caridade ou de esquemas que apontem – e que pode acontecer – a uma redistribuição de
renda. Existe a pobreza educacional, cultural, científica
e social, que é o corolário da pobreza material, e deve
ser combatida com a mesma determinação. A pobreza
resulta em destituição de capacidades individuais de
desenvolvimento e em falta de autonomia. A erradicação da pobreza, por sua vez, implica a construção da
capacidade de cada pessoa de criar riqueza e acessar seu potencial. Eles precisam, por mais pobres que
sejam, de oportunidades.
O desenvolvimento humano sustentável implica
o uso desse potencial e a expansão da gama de escolhas disponíveis aos indivíduos, a cada um, a cada
uma. Educação de qualidade, desenvolvimento científico e diversidade cultural são, portanto, ferramentas
estratégicas que podem ser usadas para desenvolver
a inteligência humana e permitir às pessoas controlar e
apontar o seu crescimento no futuro. Essa abordagem
dinâmica deve ser central à formulação de políticas
públicas, constituindo mesmo o seu cerne.
Sr. Presidente Alvaro Dias, a luta pela erradicação
da pobreza deve ser o norte a orientar todos os esforços
de preservação da dignidade humana e de promoção
do desenvolvimento sustentável. Com vontade política
e comprometimento conjunto dos países, resultados
significativos podem, sim, ser alcançados. Para obtermos pleno sucesso, devemos redobrar nossos esforços
para combater novas formas de pobreza e de exclusão
social. Avançar, sim, na superação dessa chaga constitui a melhor contribuição que podemos dar na defesa da dignidade da pessoa humana, na promoção do
desenvolvimento sustentável e na construção da paz.
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Senador Alvaro Dias, as políticas públicas vêm
apontando nesse sentido. Não é só o Minha Casa, Minha Vida; o Luz para Todos; o Água para Todos ou o
Bolsa Família, como eu já falava antes. E eu não sou
daqueles que dizem, Senador Alvaro Dias – não digo
isto porque V. Exª está na Presidência –, que tudo começou nos últimos dez anos. Nós começamos, sim, a
partir da retomada do processo democrático, a partir da
Assembleia Nacional Constituinte a avançar. Eu acho
que a Constituinte, cujos 25 anos festejamos aqui, foi
um marco. Dali para frente, com todas as dificuldades
que tivemos, fomos avançando. E hoje, se compararmos com aquela época, a gente pode dizer: tiramos
da miséria absoluta mais de 40 milhões de brasileiros.
Mas este meu pronunciamento tem um pouco,
sim, de uma resposta a dar àquele Vereador do Rio de
Janeiro, cujo nome e cidade não quero citar. Respeito a cidade, mas como um Vereador, eleito pelo povo,
votado pelo povo, tem o desrespeito total de dizer que
pobre não deveria votar, nem ser votado; de dizer que
pobre deveria morrer; de dizer que maltrapilho, que
mendigo deveria virar comida para peixe?
Felizmente, sabemos da ação do Ministério Público para que ele responda, porque a fala daquele
indivíduo foi, na verdade, de pregação à violência, à
tortura e ao assassinato de pessoas.
Enfim, tomara que a gente nunca mais tenha que
vir à tribuna comentar uma situação como aquela, em
que o Vereador agrediu todos os homens e as mulheres de bem deste País e do mundo.
Por fim, Sr. Presidente, agora que o Senador Ruben Figueiró já chegou – eu assumi o compromisso
com ele de ficar na tribuna, e o Senador Alvaro Dias
disse: “Fique tranquilo que nós vamos aguardar até ele
chegar” –, eu faço só um pequeno registro para que V.
Exa, na condição de Presidente, naturalmente, possa
passar a palavra ao Senador Ruben Figueiró.
Quero apenas registrar, Sr. Presidente, a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
que será de amanhã, dia 5 de novembro, até o dia 7.
A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial vão realizar
a III Conapir – Conferência Nacional de Promoção da
Igualdade Racial.
Fui convidado a participar da cerimônia de abertura. Claro que nós vamos nos dedicar aqui às votações nas comissões e no plenário desta Casa, que
poderá votar o orçamento impositivo e também o fim
do voto secreto entre amanhã e quarta-feira. Por isso,
darei preferência a estar aqui, mas, se puder, darei
uma passada lá.
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A Seppir, em seu convite, diz reconhecer a importância do Senado no processo de consolidação da
política da igualdade racial em nosso País e lembra que
o Estatuto da Igualdade Racial teve um carinho especial desta Casa, como também a política de cotas e o
ProUni, que tiveram papel fundamental para o acesso
do povo negro e do índio à universidade.
De minha parte, fico muito feliz com essa parceria.
O tema da conferência será “Democracia e Desenvolvimento sem racismo: por um Brasil Afirmativo.”
Esse tema é muito interessante e amplo. Certamente nós já tivemos bons avanços nesse sentido, mas
é evidente que ainda há um bom caminho a percorrer.
Agradeço o convite, feito pela Ministra Luiza Helena de Bairros, e por sua dedicação a essa luta.
Sucesso no evento e muita energia positiva!
Por fim, Sr. Presidente, usando os meus últimos
minutos, eu queria agradecer muito ao povo de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, onde estive desde
essa última quinta até sábado de manhã, pelo carinho
com que fui tratado em todo o roteiro; não só em Santa
Maria, mas também na região.
Estive lá e senti ainda a dor da cidade, com aqueles verdadeiros crimes cometidos com 242 jovens no
incêndio da Boate Kiss. Estive lá, em frente, e, quando
a gente passa em frente, observa o prédio ainda todo
esfarrapado, queimado. Podem saber que arrepia todos que ali passam.
Fiz lá minha oração e depois segui a agenda com
o Deputado Valdeci Oliveira, que é Líder do Governo
Tarso, no Rio Grande do Sul, e que me levou para visitar diversas regiões ali da grande Santa Maria.
Na região dos Quilombolas, muita emoção também. Estive visitando o Instituto de Formação, com
muita gente fortalecendo o ensino técnico; como estive no Museu Treze de Maio; como estive discutindo a
importância de se aprofundar o debate na sala de aula
sobre aquilo que eu disse lá. A lei que eu apresentei
na Câmara caiu no Senado, quando eu era Deputado,
mas depois a Deputada Esther reapresentou, e hoje
é lei, que pede simplesmente que se conte a história
de negros, índios e brancos de forma verdadeira nas
salas de aulas. E não da forma deturpada, como alguns escreveram há décadas. Queremos somente a
verdade, somente a verdade com a maior tranquilidade.
Agradeço muito, enfim, a imprensa de Santa Maria
e região pelo carinho com que me trataram, para que
eu falasse tudo que estava acontecendo no Congresso
e ao longo do nosso mandato.
Claro que a questão da Previdência tomou conta.
As pessoas continuam não entendendo como é que
a gente não resolveu ainda a questão do fator previdenciário. Muitos chegam a dizer que é birra; é birra
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de alguém contra alguém, porque, no campo social,
político e econômico, não tem sentido manter esse
fator previdenciário. Não há uma explicação decente
para que a gente se convença de que essa porcaria
ainda se mantenha, cortando o salário dos mais pobres pela metade.
Quero cumprimentar o movimento sindical, que
esteve lá, em massa, e pela grande movimentação que
vão fazer em todo o País, no dia 12, para acabar com
o fator previdenciário.
Eu não sou candidato a nada, agora, em 2014,
mas um candidato inteligente teria que dizer que ia
acabar com esse fator, porque isso aí está na boca do
povo em todo os lugares em que a gente passa. Eu,
sinceramente, colocaria como bandeira quase número um: eu vou acabar com o fator previdenciário. Não
sei como esse pessoal não fala nisso! Eu não vi um
candidato à Presidência falando disso. Um! Meu Deus
do céu, se o fator cumpriu o seu papel, como alguns
já dizem – até os analistas dizem que ele já cumpriu o
seu papel como tinha que cumprir, agora não tem mais
sentido –, se temos desonerado a folha, mostrando que
estamos no pleno-emprego, que a Previdência está
arrecadando como nunca, por que manter esse fator?!
Acho que é birra contra alguém. Já é pessoal, mas
só que, nesse pessoal, estão prejudicando milhares
de brasileiro – ou milhões, enfim. Eles só querem que
haja o mesmo cálculo que é adotado para os outros
trabalhadores. Porque é só os do Regime Geral! Que
façam as contas e paguem o que têm direito. Ponto.
Ninguém está falando do atrasado. É só daqui para
frente. Mas, não! Tem que aplicar isso, porque não
aplica para o Executivo, para o Legislativo e para o
Judiciário. Depois vem com o fator e corta pela metade o salário do mais pobre.
Não tem sentido. Só pode ser birra de alguém
com alguém, porque, tecnicamente, economicamente,
socialmente e politicamente, isso é um suicídio, e as
pessoas insistem.
Ora, pelo amor de Deus, não dá para entender!
Não dá para entender como é que não se resolve de
uma vez por todas essa porcaria desse projeto que confisca pela metade o salário do trabalhador mais pobre.
Eu falo aqui em combate à pobreza, mas como
é que eu vou ter moral para falar em combate à pobreza, se para os mais pobres eu corto o salário pela
metade e, para os mais ricos – porque, queiramos ou
não, o teto é de R$30 mil –, paga-se integralmente?
Não dá, não dá para entender!
Eu tenho muita esperança, ainda, que, com esse
movimento das centrais, das confederações, um grande movimento, no dia 12, contra o fator, os presidenciáveis comecem a dizer que vão terminar com esse
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mal maior. Não há nenhuma lei no Brasil tão perversa
como essa. Eu diria até em qualquer país democrático
do mundo, em que impera a democracia,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) –... não existe uma lei tão perversa como essa.
Por isso o apelo que eu faço mais uma vez aqui.
Como seria bom ouvir de todos os candidatos à Presidência da República, candidatos e candidatas, que
esse fator vai terminar a partir – que seja – de janeiro
do ano que vem.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a Erradicação da Pobreza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero tratar
de um tema que é sempre atual e que precisa encontrar o maior espaço possível de debate.
O tema é a erradicação da pobreza e, como todos
sabem, em vista do significado mundial dessa questão,
em outubro de 1992, a Assembleia Geral das Nações
Unidas, demarcou o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
No ano de 1987, o padre Joseph Wresinski conseguiu reunir, na Praça dos Direitos Humanos e da Liberdade, em Paris – local onde foi assinada, em 1948,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos –, cerca
de cem mil pessoas, vindas das mais diversas partes
do mundo, para celebrar o primeiro Dia Mundial para
a Erradicação da Miséria.
Naquela oportunidade, foi inaugurada uma laje
comemorativa contendo um apelo que sublinha a situação dramática em que se encontram as pessoas que
vivem em extrema pobreza, sofrendo os tormentos da
fome e da violência.
O apelo contido nessa laje comemorativa proclama que a extrema pobreza é uma violação dos direitos
humanos, sendo necessário que todos se unam para
assegurar o respeito a esses direitos.
O texto inscrito na laje colocada no pavimento da
Praça do Trocadéro, em Paris – que hoje tem cópias
espalhadas por diversas partes do mundo, inclusive
no Brasil, na rua Augusta, em São Paulo –, afirma o
seguinte:
“No dia 17 de Outubro de 1987, reuniram-se
nesta praça numerosos defensores dos direitos humanos, numerosos cidadãos de variados
países. Eles prestaram homenagem às vítimas
da fome, da ignorância e da violência.
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Afirmaram a sua convicção de que a miséria
não é uma fatalidade. Proclamaram a sua solidariedade com aqueles que lutam no mundo
inteiro para a destruírem.
Lá onde há homens condenados a viver na
miséria, aí os direitos humanos são violados.
Unir-se para os fazer respeitar é um dever
sagrado.”
Padre Joseph Wresinski
Pensar sobre a Erradicação da Pobreza, Senhor
Presidente, é reconhecer o calvário quotidiano vivido
pelas pessoas em situação de extrema pobreza para
terem sua dignidade respeitada.
Desde aquele momento em que a Assembleia
Geral das Nações Unidas pontuou a questão da Erradicação da Pobreza, numerosos governos, membros
da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido
a importância desse tema.
Um número sempre crescente de cidadãos de
todas as origens e organizações de todo o tipo, têm
se mobilizado para a erradicação da extrema pobreza.
E a importância da participação efetiva das pessoas vivendo em extrema pobreza naquilo que diz respeito à elaboração de políticas ou de projetos voltados
à superação da condição em que vivem, bem como
no que tange à implementação e à avaliação dessas
políticas e desses projetos também é inquestionável.
O relatório apresentado pelo Secretário Geral da
ONU em 2006, identificou os meios necessários para
promover a mobilização de todos nesta luta e, sublinhou,
especialmente, a necessidade de uma abordagem do
problema fundamentada na ótica dos direitos humanos.
Srªs e Srs. Senadores:
Quando da celebração dessa data no ano passado, a Administradora do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, Sra. Helen Clark, lembrou
que 870 milhões de pessoas ainda passam fome no
mundo, e que a pobreza extrema destrói a vida e o
espírito das pessoas.
Mais ainda, não podemos esquecer que a miséria
é culpada pela morte de um maior número de crianças,
jovens e adultos que qualquer guerra.
Todos os dias, pessoas vivendo nessa situação
encaram o desafio e a ameaça da falta de comida, de
abrigo e de acesso a serviços essenciais.
O fato é que a pobreza é uma forma de violência e estamos todos convocados a um compromisso
com a defesa dos direitos humanos no sentido de unir
esforços contra a violência representada pela pobreza
extrema, promovendo o empoderamento das pessoas
e construindo a paz.
É bom lembrar, Senhoras e Senhores Senadores,
que o relatório de acompanhamento dos Objetivos de
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Desenvolvimento do Milênio indica que a meta de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo com
uma renda domiciliar inferior a um dólar e vinte e cinco
centavos por dia foi atingida em 2010.
Desde 1990, centenas de milhões de pessoas deixaram de viver em uma situação de extrema pobreza,
gozando, portanto, de condições de vida mais dignas.
As metas de expansão do acesso a fontes de
água potável e de melhora significativa das vidas de
pelo menos 100 milhões de moradores de comunidades miseráveis também foram atingidas.
Além disso, na última década, a taxa de mortes
por causa de malária diminuiu em mais de um terço
e muitos países já estão próximos de alcançar a paridade em matrículas de ensino básico entre meninos
e meninas.
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
criaram uma agenda global que une países e povos
do mundo inteiro.
As metas são claras, mensuráveis e limitadas pelo
tempo, e, por isso, conseguem promover ação focada nos indicadores mais básicos do desenvolvimento
humano sustentável.
Contudo, mais esforço é necessário para consolidar esses avanços, bem como para alcançar as pessoas
que ainda não receberam os benefícios do progresso.
Disparidades internas às nações, bem como entre
elas, permanecem marcantes. Serviços de saúde e de
educação sobrecarregados e mal equipados,setores
agrícolas negligenciados, carência de serviços de saneamento e de acesso a energia, desnutrição crônica
e discriminação contra mulheres e meninas permanecem barreiras para o progresso em muitos países.
As experiências daquelas nações que estão se
esforçando para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fornecem informações vitais para
que todos possam continuar avançando nessas áreas
mesmo depois de 2015.
Absorver o aprendizado que vem das iniciativas
que alcançaram bons resultados e contar com liderança nacional inspiradora são elementos essenciais
para o sucesso.
Sabemos que a igualdade de gênero, a melhoria da saúde e do acesso a energia podem estimular
progresso em todos os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio.
Já ficou provada, também, a eficácia da formação de parcerias, e que investimentos com foco bem
definido podem trazer melhorias rápidas.
Políticas eficazes, implementadas com base naquilo que já demonstrou funcionar bem, podem trazer
mudanças muito fortes.
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Apesar de que a economia global, em seu conjunto, tenha experimentado, até 2008, um período de
significativo crescimento, o que contribuiu para a redução dos níveis de pobreza em âmbito mundial, um
aspecto dessa problemática no qual não conseguimos avançar – e que, ao contrário, se agravou – é o
da desigualdade.
Com efeito, as desigualdades cresceram dramaticamente nos últimos dez anos, tanto dentro dos
países como entre eles.
Quase um bilhão de pessoas vivem, hoje, em
extrema pobreza, situação que constitui uma violação aos direitos humanos básicos e um obstáculo ao
desenvolvimento.
Deve-se ressaltar que a pobreza não é meramente uma questão de patamares salariais ou de recursos materiais insuficientes, e nem deve ser remediada apenas por meio de caridade ou de esquemas
de redistribuição de renda.
Existe a pobreza educacional, cultural, científica
e social, que é o corolário da pobreza material, e deve
ser combatida com a mesma determinação.
A pobreza resulta em destituição de capacidades
individuais de desenvolvimento e em falta de autonomia.
A erradicação da pobreza, por sua vez, implica
a construção da capacidade de cada pessoa de criar
riqueza e acessar seu potencial.
O desenvolvimento humano sustentável implica
o uso desse potencial e a expansão da gama de escolhas disponíveis aos indivíduos.
Educação de qualidade, desenvolvimento científico e diversidade cultural são, portanto, ferramentas
estratégicas que podem ser usadas para desenvolver
a inteligência humana e permitir às pessoas controlar
seu futuro. Essa abordagem dinâmica deve ser central à formulação de políticas públicas, constituindo,
mesmo, o seu cerne.
Sr. Presidente, a luta pela erradicação da pobreza deve ser o Norte a orientar todos os esforços de
preservação da dignidade humana e de promoção do
desenvolvimento sustentável.
Com vontade política e comprometimento conjunto dos países, resultados significativos podem ser
alcançados.
Para obtermos pleno sucesso, devemos redobrar
nossos esforços para combater novas formas de pobreza e de exclusão social.
Avançar na superação dessa chaga constitui a
melhor contribuição que podemos dar na defesa da
dignidade da pessoa humana, na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção da paz.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre III CONAPIR – Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Do dia 5 de novembro até o dia 7, a Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e o Conselho Nacional de Promoção
da Igualdade Racial irão realizar a III CONAPIR – Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Fui convidado a participar da Cerimônia de Abertura, mas, infelizmente, minha agenda está bastante
atribulada e não poderei ir.
A SEPPIR, em seu convite, diz reconhecer a importância do Senado no processo de consolidação da
Política de Igualdade Racial em nosso país e, de minha
parte fico muito feliz com essa parceria.
O tema desta Conferência será “Democracia e
Desenvolvimento sem racismo: por um Brasil Afirmativo”
Esse tema é muito interessante e amplo. Certamente nós já tivemos bons avanços neste sentido, mas,
é evidente que ainda há um bom caminho a percorrer.
Quero agradecer o convite e cumprimentar a
Ministra Luiza Helena de Bairros por sua dedicação
nesta luta.
Sucesso no evento e muita energia positiva!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito bem, Senador Paulo Paim.
Apoiamos essa bandeira, que V. Exª empalma com
tanto entusiasmo.
E lembro também a V. Exª, Senador Paulo Paim,
que nesta semana os aposentados do Aerus estarão
novamente em Brasília aguardando providências efetivas do Governo, depois da promessa de acordo feita há algumas semanas. Aguardam agora, a partir de
amanhã, que o Governo possa concluir os entendimentos para celebrar um acordo com os aposentados do
Aerus, que reivindicam seus direitos há tanto tempo.
Eu passo a Presidência ao Senador Paulo Paim
e a palavra ao Senador Ruben Figueiró, próximo orador inscrito, que tem, regimentalmente, vinte minutos
para o seu discurso.
O Senador Paulo Paim tem estado presente aqui
de segunda a sexta, mas também que viaja bastante
pelo Brasil e pelo interior do Rio Grande do Sul. Eu
procuro seguir o seu exemplo, Senador Paulo Paim.
Ainda no último fim de semana – o Senador
Wellington Dias, da mesma forma –, estive em Vitória,
no Espírito Santo, atendendo a convite do meu Partido, o PSDB, do Deputado Cesar Colnago, o nosso
Presidente, para um debate no Sindifer. Foi um deba-
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te interessante com empresários, preocupados com
a desindustrialização do País, e com militantes do
nosso Partido.
Mas parabéns a V. Exª por esse vigor físico, que
o faz percorrer o Brasil sempre, nos fins de semana,
além do seu Estado, o Rio Grande do Sul.
Com a palavra, o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é bom
ouvir o Senador Paulo Paim! Toda vez que ele assume
a tribuna é naturalmente para trazer um brado de alerta
ao Governo na defesa daqueles mais oprimidos. Ele é
um verdadeiro globetrotter: ora está na Bahia, ora está
em Santa Catarina, ora está lá no seu Rio Grande do
Sul, entre os seus irmãos, levando não só a sua opinião abalizada como trazendo de lá os reclamos que
são tão naturais hoje da população brasileira. Eu também me somo àquilo que disse o Senador Alvaro Dias,
louvando a atuação do eminente Senador Paulo Paim
por este Brasil afora, em favor, principalmente – quero
destacar aqui –, dos aposentados.
Sobre isso, Senador Paulo Paim, após ser vitoriosa a campanha do fator previdenciário, eu espero
também que o Governo atenda o Projeto de Lei nº
555, que se encontra na Câmara Federal e que também é um justo reclamo dos aposentados para abater
ou para eliminar, melhor dizendo, de seus proventos
aquela carga de 11,5% que pesa neles. Seria uma
atitude louvável se o Governo Federal atendesse os
reclamos dos aposentados do nosso Brasil, que contribuíram durante tantos e tantos anos para o Erário,
principalmente para a Previdência Social, e agora se
veem tosquiados nos seus proventos por uma medida em que não vejo absolutamente sentido nenhum.
Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta tribuna é para relatar um fato que me chamou a atenção
e que também me preocupou. Eu acabo de chegar do
meu Estado, Mato Grosso do Sul, onde, nesta manhã,
recebi um grupo de policiais da Polícia Rodoviária Federal que me relatou um fato que considero deprimente. E suas vozes precisam chegar ao Sr. Ministro da
Justiça, para que ele tome as medidas imediatas que
se fazem necessárias diante do relato que terei oportunidade de fazer neste instante a V. Exª.
Digo: é um verdadeiro escândalo o que está
acontecendo com a Polícia Rodoviária Federal no meu
Estado, Mato Grosso do Sul.
O quadro é simplesmente assustador. Submetida
a cortes de recursos de mais de 60% neste ano, tenho
que, infelizmente, chamar a atenção do Sr. Ministro da
Justiça para alertá-lo sobre o quadro de sucateamen-
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to da Polícia Rodoviária Federal, que parece que vem
atingindo a maioria dos Estados brasileiros.
Na semana passada, por conta desse processo
de deterioração das condições de trabalho dos nossos
policiais rodoviários federais, tivemos conhecimento
de um fato lamentável, que relato aqui, desta tribuna,
para o conhecimento de V. Exªs e da Nação.
Na perseguição que dois policiais federais faziam
a um traficante de drogas na BR-060, na saída do Município de Sidrolândia, ambos sofreram um grave acidente, com capotagem de uma viatura oficial, sendo
que um deles precisou ser socorrido, com urgência, por
um helicóptero, com grave lesão na cabeça, correndo
risco de vida. O policial, neste momento, encontra-se
na Santa Casa de Campo Grande, correndo perigo
de morte.
Vejam, Srs. Senadores, a contradição: o veículo
do traficante era novo em folha, novíssimo, talvez até
contrabandeado; o da polícia estava caindo aos pedaços, nunca passou por uma manutenção e estava com
os pneus gastos, em péssimas condições mecânicas,
sem as mínimas condições de operação.
Esse vem sendo o resultado de uma política de
corte de recursos, que tem colocado a vida desses policiais sob risco, num país que vem gastando fábulas
e mais fábulas em estádios de futebol, em obras de
necessidade duvidosa, em projetos que não saem do
papel, enfim, que vem jogando fora o valioso dinheiro do contribuinte em setores que não precisam, em
detrimento de áreas importantíssimas do cotidiano de
todos nós, brasileiros.
Isso sem contar a corrupção assombrosa, que se
tornou endêmica no Brasil, não havendo quem consiga
estancar essa sangria, que, diariamente, vem à luz por
meio da imprensa brasileira.
Srs. Senadores, tem alguma coisa errada acontecendo neste País.
Na mesma semana em que esse fato aconteceu
em Mato Grosso do Sul, assistimos, perplexos, no
Jornal Nacional, à ação de vândalos ligados aos Black Blocs e ao PCC, às margens da Rodovia Raposo
Tavares, que liga Minas a São Paulo, na qual, ao longo
de 90km do centro nevrálgico do País e daquele fato
assustador, atuam apenas quatro policiais rodoviários
federais. Vejam, V. Exªs.
No caso do meu Estado, Mato Grosso do Sul, recebi da entidade que representa os policiais rodoviários
federais um relatório sobre as condições de trabalho a
que estão submetidos. Os homens responsáveis pela
segurança de nossas estradas e por vasta região da
fronteira estão tolhidos em suas capacidades operacionais, impotentes para cumprir suas missões.
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V. Exªs imaginam qual foi o recurso destinado
este ano pelo Governo Federal para a manutenção da
frota de 80 veículos da Polícia Rodoviária Federal? E
agora, Sr. Presidente, eminente Senador Paulo Paim,
eminente Líder do PT nesta Casa, Senador Wellington Dias, eu repito: imaginam V. Exªs qual foi o recurso
destinado este ano pelo Governo Federal para a manutenção da frota de 80 veículos da Polícia Federal
lá em meu Estado? De acordo com informações fidedignas, oficiais, apenas R$600,00. Isso mesmo, Srs.
Senadores, R$600,00!
De acordo com os levantamentos realizados, a
Polícia Rodoviária Federal teve aprovada neste ano a
aquisição de 730 novas viaturas, mas destas, apenas
130 foram entregues no País. Faltam entregar mais 600
viaturas. Para Mato Grosso do Sul, serão destinadas
30 viaturas novas, número insuficiente para atender
as nossas necessidades.
Os números apresentados em Mato Grosso do
Sul preocupam: do total de nossa frota, que se compõe
de 80 veículos, repito, responsável pelo policiamento
ostensivo, 38% encontram-se em péssimo estado,
6% em situação irregular e 38% em boas condições
de tráfego. Ou seja, quase a metade dos veículos não
tem condições de trabalho, têm mais de cinco anos
de uso, com mais de 160 mil quilômetros rodados,
observem V. Exªs.
De acordo com os policiais rodoviários federais
que recebi nesta manhã, na minha cidade, Campo Grande, capital do Estado, caso não se renove pelo menos
50% da frota, a segurança e vigilância das estradas
estarão inviabilizadas. No próximo ano, o quadro será
de caos. O número de veículos existentes para cuidar
de todo nosso território, que tem uma região de fronteira permeável ao tráfico de drogas, o contrabando e
o descaminho, estará praticamente reduzido a cerca
de 40 veículos em condições de operação.
Mais grave que isso é a falta de policiais. Do total de efetivos que trabalham no setor, conta-se, atualmente, com 452 homens. Em função de escala de
trabalho, há uma média de dois homens atuando em
dez delegacias regionais de nosso Estado.
É, senhores, humanamente impossível atender
a população de Mato Grosso do Sul, pois, além de fazer o trabalho de vigilância, atendimento a acidentes,
fiscalização, com efetivo tão diminuto, os resultados,
como veem V. Exªs, são pífios.
O número de policiais necessários para atender
uma região como a nossa, de fronteira, com características tão especiais, seria de cerca de mil policiais,
só que a realidade faz com que a ação de policiais seja
feita pela metade. Mesmo assim, é preciso reconhecer que esses homens, que se encontram no limite de
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suas forças, fazem muito e estão conseguindo resultados satisfatórios em muitas áreas, mesmo submetidos
a condições estafantes de trabalho. Só que eles têm
seus limites. Por isso, os acidentes são numerosos, o
tráfico de drogas e o contrabando são crescentes, não
sendo possível atender os anseios do País.
É lamentável, Sr. Presidente, o que está acontecendo. É desesperadora a situação da segurança
em nossas estradas. O Estado brasileiro está sendo
cada vez mais omisso no cumprimento de suas funções essenciais.
A ausência do Governo nessa área nos leva a
pensar que estamos entrando num caminho perigoso.
Não podemos aceitar, passivamente, que vidas sejam
ceifadas em nossas rodovias, numa escala que muitos consideram um dos maiores genocídios de nossa
história. Não podemos aceitar que o crime tenha em
nossas rodovias uma porta aberta, destruindo jovens
e famílias, de um lado, e a economia e o mercado doméstico, de outro.
Está passando a hora de a sociedade dizer um
basta e exigir que o Governo gaste de maneira correta
seus recursos, instrumentalizando, adequando a nossa
Polícia Rodoviária Federal.
E adianto, Sr. Presidente, para concluir, em O
Estado de S. Paulo de ontem, na seção de editoriais,
há também uma candente manifestação decorrente de
protestos realizados pela Polícia Federal, reclamando
que suas necessidades não são atendidas. Há um sucateamento de seu material operante.
Os servidores da Polícia Rodoviária também
reclamam das condições de trabalho. E há um corte
substancial de recursos, que está impedindo a ação
que a Polícia Federal sempre tem realizado na defesa
dos interesses maiores do nosso País.
Sr. Presidente, com essas observações, agradeço
sinceramente a V. Exª, que permitiu, através de suas
sábias palavras, que eu pudesse chegar a tempo ao

145

Novembro de 2013

Senado, para trazer esse reclamo da Polícia Rodoviária Federal do meu Estado.
Tenho certeza de que V. Exª há de endossar, como
o nosso eminente Líder do PT, Wellington Dias. V. Exªs
deverão, sem dúvida, levar ao Ministro da Justiça um
reclamo que não é do meu Partido, que não é também
do Partido de V. Exªs, mas é um reclamo justíssimo da
Nação brasileira, que não pode ficar absolutamente
desamparada.
Muito obrigado a V. Exªs.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró. Parabéns a V. Exª pelo seu pronunciamento,
com a mesma diplomacia, e como de um estadista,
como sempre.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Agora, temos o Senador Aloysio
Nunes Ferreira como orador inscrito ou um Líder.
Já falei aqui com o Líder Wellington Dias, que disse que não há problema nenhum. Então, chamamos o
Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, falará o
Senador Wellington Dias.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, leio um ofício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara
n° 101, de 2013 (n° 4.370/2012, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que altera
o art. 1º da Lei n° 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
que fixa os efetivos do Exército em tempo de paz.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Projeto de Lei da Câmara n°
101, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Aloysio Nunes Ferreira,
PSDB de São Paulo, com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
meu caro Líder Wellington Dias, a quem quero agradecer a gentileza de me dar a vez de ocupar a tribuna,
sempre cavalheiro, sempre cortês com seus colegas,
independentemente das escaramuças políticas que
possamos ter, ele e eu, em nome dos nossos respectivos Partidos.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna, em primeiro
lugar, para fazer uma comunicação a Casa de que protocolei hoje, junto à Procuradoria Geral da República,
uma representação contra o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Dr. Fernando Pimentel.
A representação é para que seja instaurado inquérito civil para apurar a ilegalidade e a inconstitucionalidade na decisão de S. Exª o Ministro Pimentel
em classificar como secretos documentos que tratam
de empréstimos milionários do BNDES a governos
estrangeiros. Estou me referindo aos empréstimos
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concedidos pelo Governo brasileiro a Cuba e a Angola
por meio do BNDES.
A Folha de S.Paulo e a revista Veja apuraram
que esses financiamentos foram classificados como
sigilosos pelo prazo de 15 anos. Ou seja, até 2027 os
brasileiros não poderão tomar conhecimento do teor
desses atos, que são atos públicos, atos oficiais, atos
governamentais e que, nos termos da Constituição
brasileira, devem ser de pleno conhecimento de todos. No entanto, esses documentos que tratam dos
empréstimos a Cuba e a Angola foram classificados
como secretos.
Ora, Sr. Presidente, no Senado, nós comemoramos – e o Brasil todo comemorou – a promulgação pela
Presidente Dilma Rousseff de uma lei cujo projeto era
de lavra do ex-Presidente Lula, que foi a Lei de Acesso à Informação, uma lei importante, democratizante,
que vai no sentido da transparência dos atos governamentais, que se situa na vanguarda da legislação
do mesmo gênero no mundo.
E essa Lei de Acesso à Informação determina
que somente poderão ser classificados como sigilosos
documentos cujo conhecimento ou divulgação possam
oferecer riscos à segurança da sociedade e do Estado;
no mais, a regra geral é a publicidade. Ora, me pergunto
que tipo de dados poderão esses documentos conter
de modo a colocar em risco a segurança da socieda-
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de e do Estado. É de se supor que sejam documentos
relativos a empréstimos semelhantes aos que já foram
concedidos a governos de outros países.
Quero dizer que não me move qualquer tipo de
hostilidade ao governo angolano e, muito menos, ao
governo cubano. De modo algum. Prezo as boas relações do Brasil com Angola e do Brasil com Cuba.
Estou sintonizado com a posição dos governos
brasileiros que se sucederam desde o restabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Cuba.
Sou favorável ao fim do bloqueio, à plena integração
de Cuba no sistema americano e ao respeito da soberania do seu povo, assim como do povo angolano,
cuja luta de libertação contra o colonialismo português
acompanhei e saudei.
Agora, não posso admitir que um ato oficial do
Governo, que me parece corriqueiro, seja classificado
como sigiloso, secreto. É preciso que essa questão seja
esclarecida porque creio que essa decisão não está
respeitando nem a Constituição nem a própria Lei de
Acesso à Informação.
Por isso, estamos requerendo ao Ministério Público Federal que promova as apurações necessárias
a fim de constatar se, efetivamente, esses documentos merecem ou não ser classificados como sigilosos
e em que medida.
O segundo tema, Sr. Presidente, que me traz à
tribuna é o da situação econômica brasileira, que, no
meu entender, vem se deteriorando a olhos vistos. E
os últimos dados divulgados pelo próprio Governo vem
mostrando que a Presidente Dilma é absolutamente
incapaz de conduzir o nosso País para o rumo da estabilidade e do desenvolvimento.
Os números não mentem. Eles são absolutamente inequívocos. Em primeiro lugar, em relação as
nossas contas governamentais: o mês de setembro
aponta um déficit de R$10,5 bilhões, fora pagamento
de juros. Ou seja, o Governo brasileiro gastou mais do
que aquilo que arrecadou. É um Governo perdulário,
desperdiçador de recursos. Mesmo porque não se trata
de resultado isolado, de um mês. É um resultado que
vem se delineando, vem se consolidando ao longo dos
primeiros nove meses do ano.
Comparo o desempenho do setor público brasileiro deste ano com o do ano passado. Se no ano
passado nós registramos um superávit, fora juros, ou
seja, receitas superiores às despesas, de R$54,8 bilhões, neste ano, neste mesmo período, esse superávit
de R$27,9 bilhões. Ou seja, de um ano para o outro, o
buraco das contas públicas brasileiras vem aumentando. O Governo brasileiro, reitero, apresenta nas suas
contas um superávit que foi de 50% inferior verificado
no ano passado.
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Esses números não incluem o pagamento dos
juros da dívida pública. Se levarmos em conta o pagamento dos juros da dívida pública, que deverá ser
efetuado até o final deste ano, teremos uma conta da
ordem de R$110 bilhões. Ora, como é que se paga
esta dívida? Se paga fazendo economia. E se economizamos apenas R$27,9 bilhões este ano, como me
referi ainda há pouco, como vamos pagar o resto? De
onde sairá os recursos para cobrir a conta dos juros?
O resultado, a resposta é uma só: tomando mais empréstimos, indo ao mercado, levantando dinheiro a uma
taxa Selic que vai se aproximando dos 10% ao ano.
Agora, além de o resultado ser preocupante, é
preciso ressaltar, que essa despesa superior à receita não se deu por conta de investimentos públicos. A
taxa de investimentos no Brasil continua patinando
em torno de 16%, 17% do PIB. E os investimentos
públicos não deslancham. Todos sabemos; acompanhamos o resultado pífio dos programas de obras de
infraestrutura que são lançados pelo Governo. Não é
o caso de enumerá-los agora. São de conhecimento
público: PAC, Transnordestina, Transposição do Rio
São Francisco, Refinaria Abreu e Lima, apenas para
ficar nos mais emblemáticos. Acontece que essas
despesas excedentes em relação às receitas se dão,
basicamente, no custeio; é colesterol ruim na veia do
organismo brasileiro.
Se formos ao mundo da produção, constatamos
que continua em curso o processo de desmonte da
maior conquista do povo brasileiro em cem anos, que
é a indústria nacional. Se, no último mês, houve um
levíssimo crescimento da indústria, de apenas 0,7%
em relação ao mês passado, infelizmente, constatamos que, terminado o terceiro trimestre do ano, o
recuo foi de 1,4% em relação ao mesmo período do
ano passado. Isso quer dizer que aquela pequena recuperação verificada em setembro foi o que se costuma chamar de uma espécie de visita da saúde a um
doente agonizante.
Se olharmos o lado do comércio exterior, verificamos que a balança comercial brasileira apresentou,
em outubro deste ano, o pior resultado desde 2000:
déficit de US$224 milhões. Compramos mais do exterior
do que vendemos. Exportamos, basicamente, produtos que vêm do setor primário – minério, commodities
agrícolas – e cada vez menos produtos industriais. As
manufaturas brasileiras, que, até alguns anos atrás,
representavam 60% das nossas exportações, hoje
representam menos de um terço. Por outro lado, estamos importando cada vez mais produtos manufaturados no exterior para fazer face ao consumo interno,
seja consumo produtivo, seja consumo das famílias.
O resultado é que vamos caminhando para um déficit
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acumulado no ano de cerca de US$2 bilhões, quando nossa balança comercial, em anos anteriores, era
positiva, em torno de US$15 bilhões, US$20 bilhões,
e até US$30 bilhões.
Se olharmos o dado que mais dói no bolso dos
brasileiros, a inflação, verificamos que se situa num
patamar do qual não quer sair, que é teto da meta de
6%. Os investimentos patinam. Nesse quadro, como é
possível se esperar um desenvolvimento minimamente sustentável em nosso País? Penso, Sr. Presidente,
que ganharia o prêmio Nobel da Economia, que seria
realmente celebrado por todas as academias, pelos
governos, pelo mundo inteiro, alguém que conseguisse
formular uma receita para um país crescer sem investimentos. Pois é exatamente essa a proeza que o atual
Governo pretende fazer: crescer sem investimentos.
Isso não é possível, infelizmente isso não acontece.
O resultado dessa tentativa canhestra está presente
nos dados que acabo de citar.
Diante disso, como é possível o Ministro da Fazenda, o Ministro Mantega, vir a público para dizer que
o Governo sempre se preocupa em cumprir metas fiscais e reduzir a despesa pública? O descontrole fiscal
é absolutamente notório, que o diga o Fundo Monetário Internacional, a OCDE e todos os observadores
da economia brasileira que têm criticado duramente o
comportamento do atual Governo.
Há cerca de dez dias, o FMI criticou a erosão
das contas públicas brasileiras num relatório que trata também da falta de investimentos e da incapacidade que o Brasil vem mostrando de crescer de forma
sustentável por conta do mau Governo que o dirige.
Não adianta o Ministro Mantega chamar o relatório de
equivocado, de incoerente. É o resultado frio dos números que não enganam ninguém: não enganam os
consumidores, os investidores, as agências de risco.
Apenas o Governo se autoengana e pretende enganar
o povo num processo desenfreado de autoexaltação
custeado por propaganda milionária que nos enche os
ouvidos e a paciência permanentemente e em todos
os meios de comunicação.
O Presidente Lula, na última quarta-feira, deu uma
entrevista coletiva à imprensa, e afirmou que herdou
do governo anterior, do governo Fernando Henrique,
um País muito inseguro e sem nenhuma estabilidade.
É uma capacidade que o ex-Presidente tem de recriar
a história ao seu sabor, ao sabor das suas conveniências, que é realmente algo espantoso. É digna de
admiração – no sentido de ser um caso único e irreal – a capacidade de falsificar os dados da história e
apresentá-la segundo a versão que mais lhe convém.
Ora, foi o próprio Presidente Lula que afirmou, na sua
Carta aos Brasileiros de julho de 2002, que lhe valeu
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um certo passaporte junto às elites econômicas brasileiras, às quais ele serviu depois com total e absoluta fidelidade: “A estabilidade, o controle das contas
públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todo
o povo brasileiro”.
E mais: quero citar agora uma carta que a Presidente Dilma Rousseff, em um gesto de urbanidade
que só lhe dignifica, dirigiu ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele comemorou seus 80
anos. Disse a Presidente:
Em seus 80 anos, há muitas características
do senhor Fernando Henrique Cardoso a comemorar. O acadêmico inovador, o político
habilidoso, o ministro-arquiteto de um plano
duradouro de saída da hiperinflação e o presidente que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica brasileira.
Quem diz isso não é o Líder do PSDB, um Senador tucano; é a atual Presidente da República, Dilma
Rousseff. E essas palavras desmentem de maneira
cabal a afirmação a que me referi há pouco do ex-Presidente Lula.
Reconheço, Sr. Presidente, méritos do governo
do ex-Presidente Lula. Creio que o ex-Presidente fez
bem em manter os fundamentos da política econômica do seu antecessor. Creio que teve a visão correta, do ponto de vista administrativo, de consolidar os
programas de transferência de renda que haviam sido
implantados no governo anterior e ampliá-los.
Sobretudo, sua extraordinária capacidade retórica, que é um dom que inscreveu, na agenda política
brasileira, de uma maneira irreversível, a ideia de que
precisamos criar um País mais justo. Inscreveu a agenda da pobreza extrema, da miséria como um desafio
a ser enfrentado de maneira sustentada, constante,
inequívoca, por todos aqueles que governam ou que
aspiram a governar o nosso País, como conquista da
nossa sociedade.
Mas, Sr. Presidente, lamento que muitas dessas
heranças, desses marcos, desses pilares estejam sendo corroídos hoje por uma gestão política e econômica
de curto prazo e que há mais de dois anos não tem
outro objetivo pela frente a não ser a manutenção no
poder do grupo hoje encabeçado pela Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB.
Neste momento, passamos a palavra ao Senador
Wellington Dias, Líder do Partido dos Trabalhadores.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
meu companheiro de Bancada de Partido, Senador
Paulo Paim, eu quero aqui, não com a intenção de rebater, dizer ao meu amigo Aloysio Nunes que há uma
diferença vital numa situação conjuntural, em um item
ou outro, em separado, de um conjunto ou de outro.
Eu tive aqui a oportunidade, em determinado momento, de debater com o Senador Aécio Neves, e ele
levantou vários pontos que eu achei importantes sobre o crescimento econômico, sobre o endividamento,
sobre a dívida, em relação à inflação, em relação ao
câmbio, em relação à indústria, em relação à agricultura, enfim, em relação a vários itens. E é espantosa
a forma pessimista como muitas vezes é colocada a
situação da economia brasileira.
Eu creio que há um dado que por si só mostra o
momento que estamos vivendo. Se deixarmos de ser
ilha, se colocarmos o Brasil inserido dentro do mundo,
vendo a realidade do que acontece nos Estados Unidos da América, em cada país da Europa – talvez a
exceção seja a Alemanha mais uns dois ou três –, se
examinarmos, nós vamos verificar, Senador Aloysio,
um aumento de crescimento onde toda a luta é para
evitar crescimento de desemprego, perda de postos de
trabalho, com medidas duríssimas, com medidas que
reduzem a renda, que tiram direitos, que mexem com
a aposentadoria. Enfim, em todos esses países, nessa
mesma conjuntura, nesse mesmo instante, nós vamos,
neste ano, ultrapassar 1,2 milhão de empregos novos.
Nós vamos fechar este ano – e V. Exª tem razão, é um
ano duríssimo – com um crescimento da renda salarial
e com um crescimento do capital. Cresce o capital e
cresce a renda. Cresce o número de empresas, o número de empreendedores, de empregadores.
Então, Bloco de Apoio ao Governo, tenho o privilégio de participar dos momentos de debate sobre essa
realidade do Brasil e da própria conjuntura do ponto
de vista do Governo. Há poucos dias, nós tínhamos
uma situação perigosa para o Brasil, dentro da crise.
Era quando o Congresso americano ali relutava em
aprovar uma proposta do Presidente Obama. E digo
aqui que não sou um profundo conhecedor da política
econômica americana, nem sou economista, mas, do
pouco que estudo e vejo, acho que em algum momento eles vão ter que tomar medidas. A sua dívida, na
forma como é retroalimentada, sustentada, em algum
momento, vai ter que ter uma hora do acerto. Mas o
fato é que, nesta conjuntura que estamos vivendo, se
o Congresso americano tivesse sacramentado negando ao Presidente Obama o direito de pagar todo mês
US$80 bilhões, reduzindo para US$50 bilhões, isso
causaria um impacto gigantesco inclusive no Brasil.
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Qual era a preocupação que nós tínhamos? Se
pegarmos a situação econômica do Brasil neste ano,
veremos que vínhamos numa situação de queda da
economia. Ou seja, se olharmos o que aconteceu de
2005 para cá – mas pode ser mais para trás –, nós
tínhamos uma situação em que vínhamos crescendo;
em 2008 entra a crise mundial; em 2009, mergulhamos
-0,3%; em 2010, foi tomado um conjunto de medidas,
aprovado inclusive aqui no Congresso Nacional. E ressalto a importância aqui do papel da Oposição. Naquele
momento, vários projetos que foram trabalhados aqui
foram aprovados no Congresso Nacional.
Passamos a ter crescimento, em 2010. Aí vem
novamente 2011, nova força aguda. É quando não é
só a Grécia, não é só a Itália, é quando a Europa entra também, de modo forte, na crise, é quando volta
o pico nos Estados Unidos, e mergulhamos, de novo,
chegando, em 2012, a 0,9%, ou seja, descemos de 8
para 0,9%.
Bom, esse é o quadro até o ano passado. Por
que eu digo que era um momento perigoso? Porque
o conjunto de novas medidas que foram tomadas, as
receitas... Não dá para ficar repetindo as mesmas medidas. Ali começa a haver a retomada.
Se acompanharmos, este ano, o mais pessimista
dos economistas vai perceber, e aí quero fazer aqui
outra confissão, que nós vamos crescer entre 2,5 e 3%.
Qual é a confissão que quero fazer? Já desde
a época do Ministro Palocci, agora com o Ministro
Guido, os ministros brasileiros – também não é coisa
só desse Governo, já é de muito tempo – têm a tese
de que quem é governo tem que ser mais otimista do
que o mercado. Isso vem de longas datas, está certo?
E eu sempre acho que nós temos uma importância tão vital no mundo – o Brasil é a sétima maior
economia –, que também aquilo que nós admiramos no
mundo, que é olhar a palavra do Ministro da Fazenda
e poder segui-la... No Brasil, qualquer leigo... Eu sou
leigo em economia. Sou um estudioso, um apaixonado
pela política econômica, pela economia, mas não sou
um conhecedor profundo de economia.
Percebíamos, porém, que, este ano, em todas as
medidas, com todo o esforço envidado, a gente atingiria
mesmo 2,5%, 3%. Aliás, eu fiz pronunciamento nesse sentido. Quando o Governo dizia que eram 4,5%,
eu dizia aqui que seriam 2,5%, 3%. A gente crescer
100%, 150% em relação ao ano passado, no ambiente
em que nós estamos no mundo, é algo extraordinário,
é apontar a seta do crescimento econômico não mais
no rumo de baixo, mas no rumo de cima. Isso já é de
bom tamanho.
Então, o que eu quero chamar a atenção de V.
Exª é para o seguinte: eu acho que aquela aprovação
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no Congresso americano nos tirou um grande pesadelo. Repito: vão analisar de volta, daqui a três, quatro, cinco anos. Afirmo isso pelo pouco que eu leio da
realidade americana, pelo peso, pela importância que
os Estados Unidos da América têm no mundo, com
o tamanho da dívida, com o que eles pagam para a
sustentabilidade, com a disputa dos mercados com
outros atores pesando no mercado mundial, como a
China, o próprio Brasil e tantos outros. Eu disse isso
porque acreditava que era possível em face do risco
que a gente vê hoje na própria União Europeia, da insegurança que criou todo esse ambiente no mundo.
Isso tudo nos leva a crer que os Estados Unidos da
América, em algum momento, vão ter que tomar alguma decisão sobre essa situação.
Não é ufanismo, mas eu acho que este ano a
gente cresce 2,5%. A indústria viveu momentos dramáticos porque – vou usar uma linguagem de povo –,
no momento em que um país começa a ter dificuldade
na economia, a primeira coisa que faz é tocar na política de importação. Então, reduz importação, procura
proteger seu mercado interno. Foi isso que aconteceu.
Resultado: reduz a compra de países como o Brasil.
Ou seja, isso termina gerando instabilidade no mundo inteiro. Então, superar essa fase foi fundamental.
Acredito que a gente fecha este ano entre 2,5%
a 3%; acredito que, no próximo ano – e aí vou lhe dizer
por que também – de novo, com uma forte participação
do Congresso Nacional e inclusive da oposição. Nós
aprovamos em 2011, 2012 e inclusive neste ano de
2013 marcos regulatórios da maior importância para
o Brasil. E lhe digo mais: não era fácil para um partido
com a história do Partido dos Trabalhadores tomar as
decisões que a Presidenta Dilma tomou na Presidência
da República, com modelos que são criticados inclusive
internamente – nós estamos tendo agora a discussão
interna da direção do nosso Partido, e esse é o centro
do debate –, quando são apresentadas modelagens
na área da política de portos, de aeroportos, de ferrovias, de rodovias, enfim, que colocam a necessidade
de haver um somatório de capital privado com a participação de recursos públicos. Ou seja, a necessidade
de, para o País poder segurar o tranco neste momento
econômico que estamos vivendo, haver, de um lado,
investimento público ancorando o crescimento, não
apenas com investimentos públicos, mas também com
investimentos privados.
Veja a nova modelagem em relação à política dos
portos, que gerou todo esse debate aqui no Congresso
Nacional. Ali é colocada a presença de investimentos
privados no que é privado e públicos no que é público.
O acesso ao porto, à ferrovia ou à rodovia, ou aos dois,
quem faz isso? É o Poder Público. Precisa de reforço
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energético. É o Poder Público. Enfim, ele chama e dá
segurança ao setor privado para vir junto.
Então, nessa mudança na política que ela apresentou aqui agora para o Congresso na área das ferrovias – nós nem votamos ainda – é feito um cálculo
de tonelagem transportada. Dá-se ao setor privado a
segurança de que esse estudo tem consistência, de
que o Governo confia nesse estudo e diz: construa que
nós garantimos uma tonelagem mínima transportada
aqui nessa ferrovia.
Portanto, eu estou aqui fazendo confissões do
debate que travamos de forma acalorada, muitas vezes, com os defensores da Social Democracia aqui
representada. E temos orgulho – aliás, uma das coisas
que mais me entusiasmam é o debate ideológico; às
vezes é porque a gente faz um debate muito miúdo,
enfim, e não o debate realmente de qual é o papel público e qual é o papel do setor privado, por exemplo,
na economia, no social, na área de saúde, de segurança, de educação.
Enfim, esse debate é o que interessa, de verdade, ao País. Por que estou dizendo isso? Aqui ouvi, no
começo do ano, muitas vezes o debate sobre o tema
da inflação. E é verdade, a gente teve momentos perigosos em relação à inflação. Mas, num dado momento,
houve uma verdadeira campanha. Era algo que me fazia perguntar: Meu Deus, a quem interessa a inflação
chegar aonde parece que quer chegar? A inflação está
controlada. Medidas duras? Medidas duras. Acha que
é fácil para alguém que é Presidente da República?
Eu vejo aqui a discussão sobre a autonomia do
Banco Central. Se não tivesse autonomia, alguém tinha
deixado, às vésperas de uma eleição, ter aumento de
juro? Juro que o próprio Governo paga. Quem paga é
o Governo. Quando o Governo paga, isso tem de ser
dito aqui, não tem meio termo. Na hora em que a gente aprovou aqui o aumento da taxa Selic, nós reduzimos os valores de investimento. Ou seja, a cada ponto
percentual que aumentamos na Selic, nós estamos
falando de 10 bilhões a menos em investimento. Se
nós saímos de 7,5%, para 9,5%, para 10%, estamos
falando de 20 bilhões, 30 bilhões, para investimento e
que vieram para o juro. Por isso que não nos interessa
o crescimento do juro no País. É bom para o cidadão,
para a cidadã, e é bom para o povo.
O que eu quero aqui, Sr. Presidente, se V. Exª
permitir, estamos no final da sessão, V. Exª havia pedido um aparte e eu estava aqui fazendo a explanação,
mas, mesmo estando na Presidência, seria um prazer
dialogar com V. Exª pela importância do tema.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não vai faltar ocasião,
nobre Senador Wellington Dias.
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Agradeço muito a oportunidade, mas creio que
já estamos nos encaminhando para o final da sessão,
porque haverá, logo mais, uma sessão especial. E
não vai faltar ocasião de debater com V. Exª, o que é
sempre um estímulo.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Será um prazer muito grande, Sr. Presidente.
Quero aqui encerrar, minha querida Senadora Ana
Amélia, Senador Pedro Simon, que nos acompanha,
apenas citando sobre isso. Hoje, o jornal Meio Norte,
do meu Estado, fez um caderno especial onde trata dos
efeitos do Bolsa Família no meu Estado. Aqui há alguns
temas para os quais eu mesmo não estava atento, sobre os efeitos do Bolsa Família. Cita o exemplo da D.
Maria de Fátima Coelho. É uma senhora dependente
do Bolsa Família que foi estimulada. Ela diz que o fato
de ter uma renda abriu nela o desejo de ter mais renda,
e, a partir daí, ela passou a fazer alfabetização, voltou
a estudar, fez uma qualificação e hoje trabalha numa
panificadora, com carteira assinada.
Esse é um exemplo de como o Bolsa Família, no
meu Estado, tirou 40 mil famílias da dependência, 80%
da miséria no meu Estado. Quando a gente pensava
em miséria no Brasil, a gente lembrava o meu Estado,
o Estado do Piauí. É duro ter de reconhecer, mas essa
é a realidade do meu Estado. Hoje, 5% da população
do meu Estado estão na chamada miséria.
Eu fui governador e vi ali 1,6 milhão, 1,7 milhão de
pessoas tendo que receber Bolsa Família – e isso está
reduzindo: 1,6 milhão, 1,7 milhão de pessoas na miséria ou
na pobreza. Reduziu-se a pobreza em 46%, como lembra
bem o jornal Meio Norte, com base em um estudo feito
pela Universidade do Ceará. Não é um estudo feito nem
lá dentro do meu Estado. Aliás, tenho pedido às nossas
universidades, faculdades, para que possam ver o efeito,
para que possamos, inclusive, aprender, corrigir o que
tiver de corrigir, potencializar o que tiver de potencializar.
Enfim, quero aqui parabenizar a equipe do Meio
Norte que, de forma competente – e aqui mando o meu
abraço a toda a equipe, em nome do José Osmando,
que é um editor, aliás, um alagoano que foi morar no
Estado do Piauí –, apresenta dados de grande entusiasmo.
Digo isso de modo diferentemente feliz, porque
acredito mesmo que é possível a gente ter um desenvolvimento, num Estado como o Piauí, mais acelerado
do que outros. Temos a região de Cristalina, que é uma
região seca, que não tem água de subsolo, menor do
que o Ceará, do que a Paraíba, do que Pernambuco.
Talvez o Maranhão seja do Nordeste já amazônico.
O Piauí, na divisa com o Maranhão, tem pelo menos
80% do território com condições de produtividade:
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Cerrados, água, seis mil quilômetros de rios perenes
ou perenizados. Um potencial extraordinário! Como é
que se justifica a pobreza?
Sempre digo, ao contrário de alguns estudos do
passado, que a pobreza lá só se justificava pela nossa pobreza na educação: analfabetismo lá em cima,
baixo grau de conhecimento e pouca qualificação. Na
hora em que estamos mudando isso, também estamos
envergando a curva nessa situação.
Por isso, quero aqui agradecer o apoio que recebemos de todos os brasileiros. No Piauí, temos
consciência de que foi transferência de renda, vinda
inclusive de outras regiões mais desenvolvidas como
São Paulo, aliás, da própria experiência que muitos
piauienses tiveram lá em São Paulo e que estão retornando, montando restaurantes, montando pequenas
empresas, fomentando nossa economia. Outro dia,
citei aqui o exemplo de Guaribas, onde um casal que
foi a São Paulo trabalhou de cozinheiro, de garçom e
agora montou uma pousada em Guaribas dizendo não
estar pensando no agora e sim no futuro. Olha que coisa maravilhosa! Aqui está dentro do Parque Nacional
das Serras das Confusões, vai passar uma BR. Veja
que visão para alguém como ele.
Então, quero comemorar com o povo do meu Estado e agradecer – não posso deixar de falar aqui –,
desde o Presidente Lula, a todos os que participaram;
desde o Patrus Ananias, na época como Ministro, e
tantos outros. Aliás, ainda antes, com o Graziano, que
foi o primeiro, e depois foi para FAO; a Ministra Tereza
Campello e agora a Presidenta Dilma, todos os que
participaram desse trabalho integrando o governo de
Estado, começando quando eu era governador e agora com o Governador Wilson Martins, uma presença
extraordinária dos Municípios e de um conjunto de
agentes das próprias organizações não governamentais, ou seja, pessoas que acreditam que é possível.
Nesse meio termo, não posso deixar de comemorar a edição desse relato brilhante, desses estudos
publicados.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
Associo-me a essa comemoração do Senador
Wellington Dias.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO
COM O INCISO I E § 2º DO ART. 210, DO
REGIMENTO INTERNO.
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O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para
falar de um problema de saúde que acredito merecer
atenção de todos nós parlamentares. O número de
pessoas vítimas de queimaduras cresce a cada dia em
todo o país. Cerca de um milhão de pessoas sofrem
esse tipo de acidente todos os anos no Brasil, sendo
que, de cada três, duas são crianças.
Os dados são da Sociedade Brasileira de Queimaduras e também mostram que as queimaduras são
a segunda causa mais freqüente de hospitalização de
crianças de 0 a 4 anos. Segundo a instituição, o acidente doméstico é o mais freqüente e a cozinha é o
local da casa onde estão os maiores perigos: descuidos como deixar cabos de panela virados para fora e
colocar líquidos para ferver na beirada do fogão podem
custar a vida de nossas crianças.
Sr. Presidente, essa realidade ficou ainda mais
evidente durante uma audiência pública realizada pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado – de iniciativa do senador Paulo Paim
(PT/RS) e da qual eu participei – que reuniu médicos,
bombeiros, representantes da Sociedade Brasileira
de Queimaduras, Ministério da Saúde, universidades
e hospitais para debater a questão da prevenção de
queimaduras.
Durante essa reunião, ouvimos os especialistas
relatarem que um grande número de crianças vitimadas por esse tipo de acidente doméstico poderiam ter
sido salvas caso os pais ou responsáveis tivessem conhecimento das medidas e cuidados simples. Conforme explicaram, a maior parte dos acidentes com fogo
acontece por falta de atenção e de ações preventivas
que, adotadas no dia a dia, poderiam afastar os perigos
que estão presentes em casa, no trabalho, na escola
e até nos momentos de lazer.
O fato é que a maioria desses acidentes acontecem com famílias que vivem nas áreas rurais e nas
comunidades mais carentes e que não têm acesso à
informação sobre prevenção.
Esse é um cenário que precisamos mudar e o
enfrentamento desse problema deve ser feito de ma-
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neira ampla: por meio de campanhas preventivas, de
leis mais rigorosas para a compra de produtos corrosivos e de álcool líquido e pela educação do leigo na
conduta com o queimado, entre outras medidas.
Nesse sentido, apresentei recentemente um projeto (PLS 119/2013) para restringir o comércio de produtos químicos corrosivos no país. A proposta estabelece
uma série de exigências e restrições para a compra
desse tipo de produto e proíbe a venda para crianças
e adolescentes. O texto também prevê que rótulos e
embalagens de substâncias químicas corrosivas deverão mostrar alertas e advertências sobre os sérios
riscos que podem representar à saúde.
Infelizmente, Senhor Presidente, o uso doméstico
de ácidos e bases fortes, em concentrações elevadas,
costume comum no Brasil, traz sérias ameaças às crianças, pois, muitas vezes, os produtos são armazenados
de forma inapropriada, ao alcance dos pequenos. Por
esse motivo, não podemos mais admitir que substâncias químicas com tamanho grau de periculosidade
sejam comercializadas livremente, colocando em risco
a vida da população, principalmente a dos pequenos.
Consideramos, portanto, essa iniciativa oportuna,
uma vez que a queimadura causada por esses produtos é extremamente agressiva e grave e as lesões
podem destruir desde a pele até tecidos mais profundos, como ossos e músculos e podem matar, caso não
sejam tratadas de forma rápida e adequada.
Acredito Sr. Presidente, que ações simples, como
as campanhas de conscientização, mais as iniciativas
legislativas que tramitam no Congresso contribuirão
muito para a prevenção desse tipo de acidente que
pode deixar seqüelas irreversíveis e até causar mortes.
Nesse mesmo sentido, estou anexando para
publicação junto com este pronunciamento livreto de
prevenção contra acidentes de queimaduras que tem
como público alvo as nossas crianças.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR �������������������������
CIRO NOGUEIRA �����������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Tendo sido esgotada a
lista de oradores e não havendo mais nada a tratar,
encerro os trabalhos lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que será realizada amanhã a sessão deliberativa ordinária à hora habitual, às 14 horas, com
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22A, DE 2000
Votação, 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. (Orçamento Impositivo)
Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
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 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
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.
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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
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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda 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.
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9
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;
– 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.
10
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.
11
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
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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.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
14
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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15
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
16
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).
17
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).
18
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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19
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).
20
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).
21
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).
22
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
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de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
23
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).
24
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).
25
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 (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 59 minutos.)
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Ata da 196ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Angela Portela, do Sr. Casildo Maldaner,
da Srª Ana Amélia, dos Srs. Pedro Taques, Antonio Carlos Valadares e Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 54 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 418, de 2012, que “Altera a Lei
nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, para inserir capítulo sobre
o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos”
seja apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ, além da comissão constante do
despacho inicial.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 1.275, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado no 237/2008, que já tramita em conjunto com o PLS no 114/2009, com Projeto de Lei da Câmara no 36/2013, por versarem sobre
matérias correlatas.
Justificação
Os projetos tratam do Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante. Dessa forma, é
coerente que as matérias sejam discutidas de forma
conjunta.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O requerimento que acaba de
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.274, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, que o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 434, de 2013, seja
apensado ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 517,
de 2011, que já tramita em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado (PLS) nºs 405 e 406, de 2013, por
versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador José Pimentel.
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O requerimento que acaba
de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Encerrou-se ontem o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei
do Senado nº 242, de 2013, do Senador Fernando
Collor, que altera o parágrafo único do art. 4º da Lei
nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, a fim de desonerar o trabalhador de qualquer participação no custo
do Vale-Transporte.
Ao Projeto foram apresentadas as Emendas nºs
1 e 2-Plen.
São as seguintes as Emendas:
EMENDAS
EMENDA Nº 1, DE 2013 – PLEN
(ao PLS nº 242, de 2013)
Dê-se à Ementa do PLS nº 242, de 2013, a seguinte redação:
“Acrescenta a alínea d ao art. 2º e altera o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.418, de 16
de dezembro de 1985, a fim de desonerar o
trabalhador de qualquer participação no custo
do Vale Transporte.”
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
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EMENDA Nº 2, DE 2013 — PLEN
(ao PLS nº 242, de 2013)
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 242, de 2013, a seguinte redação:
Art. 1º Acrescente-se a alínea d ao art. 2º e
dê-se ao parágrafo único do art. 4º da Lei nº
7.418, de 16 de dezembro de 1985, a seguinte redação:
“Art. 2º ............................................................
d) constitui despesa que pode ser abatida da
receita do empregador para fins de apuração
do seu lucro tributável. “ (NR)
“Art. 4º ............................................................
Parágrafo único. O empregador arcará com
todas as despesas referentes à aquisição dos
Vales-Transportes, de que trata o caput, sendo-lhe vedado descontar da remuneração do
trabalhador qualquer valor relativo a esse benefício.” (NR)

REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013
Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea C,
item 12, combinado com o artigo 99, ambos do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242 de
2013 (que altera o parágrafo único do art. 4º da Lei nº
7.418, de 16 de dezembro de 1985, a fim de desonerar o trabalhador de qualquer participação no custo do
Vale-Transporte) seja ouvida também a Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), visto que a proposta
aumenta em demasia o custo da mão de obra para o
empregador, em todos os setores.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea c, item
12, combinado com o inciso VII do artigo 99, ambos do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013 seja
ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), visto que a proposta tem por objetivo determinar
que o custeio referente ao vale transporte será arcado
exclusivamente pelo empregador.

Justificação

Justificação

Embora seja louvável a intenção do autor da
Proposta de aumentar a “renda do trabalhador diante
do atual contexto do processo inflacionário e consequente queda do seu poder de compra”, a oneração
exclusiva do empregador quanto ao pagamento do
Vale-Transporte, como o Senador mesmo ressalta,
representa “custos operacionais da empresa”. Na
justificação do projeto de lei em questão, o autor
afirma ainda que tais custos são passíveis de serem
abatidos de sua receita para fins de apuração do seu
lucro tributável.
De modo a conferir maior coesão entre a intenção expressada e o conteúdo concreto da Proposta, a
emenda sugerida esclarece a desoneração tributária
do empregador como contrapartida dos benefícios auferidos pelo trabalhador, o que se afigura ainda mais
coerente com a situação atual: a oneração excessiva
do empregador implica prejuízos ao emprego e ao
crescimento econômico, retardando o poder de reação do País diante dos problemas da atual conjuntura.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.

O projeto dispõe sobre o custeio do vale transporte, revogando a forma atual que dispõe que o empregador apenas arca a título de ajuda de custo, com
a parcela que exceder os seis por cento do salário
base do trabalhador. Assim, traz relevante impacto
econômico e estrutural ao aumentar o custo da folha
de pagamento e ao interferir na natureza jurídica e potencial incidência de encargos sobre a parcela (vale
transporte). Dessa forma entendemos pela necessidade de análise Projeto de Lei do Senado nº 245, de
2013 também pela CAE.
Sala da Comissão, – Senador Cícero Lucena,
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Há, sobre a mesa, requerimentos dos Senadores Cyro Miranda e Cícero Lucena,
de audiência da Comissão de Assuntos Econômicos
para a matéria.
São os seguintes os Requerimentos:

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os Requerimentos nºs 1.276
e 1.277, de 2013, serão incluídos em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.278, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado, informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento sobre o pedido ao
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BNDES de concessão de empréstimo por empresas
integrantes das Organizações Globo (envolvendo todas
as empresas do grupo), e, nos termos do art. 217 do
Regimento, a requeiro a remessa de cópia de todos
os documentos e processos que envolvem o referido
pedido de empréstimo.
Saliento que somente estarão excluídos do pedido acima as informações e os documentos que, em
conformidade com os estritos preceitos legais, estejam acobertados pelo sigilo bancário, casos em que
devem ser encaminhados apenas os dados e documentos não sigilosos.
Requeiro, por fim, que sejam informados e remetidas as respectivas cópias dos documentos relativamente aos benefícios fiscais e creditícios que têm sido
concedidos às empresas componentes das Organizações Globo, indicando, inclusive, se há amparo legal à
concessão de benefícios a quem esteja com elevadas
dívidas para com a União.
Justificação
Consoante divulgado amplamente por diversos
meios de comunicação, a exemplo da home page
abaixo transcrita (do link http://www.fazendomedia.
com/globo40/romero6.htm), as Organizações Globo
mantêm elevada dívida para com a União e, ainda assim, teria tentado tomar empréstimo de elevado vulto
junto ao BNDES.
O citado site noticia que o jornalista Hélio Fernandes, em 14/03/2002, na Tribuna de Imprensa foi categórico ao afirmar: “Deveriam ouvir Roméro Machado,
que publicou o imperdível ‘Afundação Roberto Marinho’.
Ali está contada de forma irrespondível, a força que a
Organização sempre teve na Justiça”.
A notícia patenteou, inclusive, uma manobra inadmissível com vistas a afastar a aplicação das normas
para a concessão de empréstimos: uma vez que os
meios de comunicação não podem receber recursos públicos, registrou-se a empresa GLOBO CABO como de
tecnologia, o que teria viabilizado eventual empréstimo.
É o que se depreende das seguintes palavras:
com artifícios e ilegalidades, a começar pelo
fato do BNDES não poder se relacionar com
a Globo Cabo pois a legislação não permite
associação do BNDES com empresa de telecomunicação. Mas ardilosamente, fraudulentamente, a Globo Cabo está registrada como
empresa de tecnologia e não como empresa
de telecomunicação, que de fato é.
O presente requerimento visa a dar ao Congresso a verdade sobre o destino de recursos públicos que
estão sendo emprestados, com juros subsidiados com
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os impostos, a empresas que, provavelmente, não deveriam ter o direito de receber.
Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2013. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado, informações ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda sobre a composição
das dívidas tributárias e de multas das Organizações
Globo (envolvendo todas as empresas do grupo), e,
nos termos do art. 217 do Regimento, a requeiro a remessa de cópia de todos os documentos e processos
que envolvem a referida dívida.
O presente requerimento abrange, inclusive, a indicação justificada e documentada da situação fiscal do
Grupo – se regular ou irregular, perante o fisco federal.
Saliento que somente estão excluídos do pedido acima as informações e os documentos que, em
conformidade com os estritos preceitos legais, estão
acobertados pelo sigilo fiscal, casos em que devem ser
encaminhados os dados cadastrais dos respectivos
processos com as razões legais para a manutenção
de seu sigilo.
Requeiro, por fim, que sejam informados e documentados todos os benefícios fiscais e creditícios
que têm sido concedidos às empresas componentes
das Organizações Globo, indicando, inclusive, se há
amparo legal à concessão de benefícios a quem esteja
na situação fiscal em que elas se encontram.
Justificação
Consoante divulgado amplamente por diversos
meios de comunicação, em especial, o portal R7 (ver
site http://noticias.r7.com/brasil/organizacoes-globo-recebem-multa-por-manobra-contabil-usada-para-escapar-de-divida-bilionarianbsp-18092013 abaixo
transcrito) as Organizações Globo, foram multadas
pela Receita Federal, por realizarem “uma manobra
contábil proibida.”
A multa, “Em valores de hoje, ... passa de R$1
bilhão”.
Segundo a mesma reportagem “A tentativa das
Organizações Globo de se livrar da multa milionária fracassou. Depois de quatro anos de processo, a Receita
Federal decidiu que as empresas da família Marinho
são obrigadas a pagar uma multa bilionária.”
De acordo com aquela reportagem, “A empresa
conseguiu transformar uma dívida de mais de R$ 2 bilhões em um crédito de mais de R$ 300 milhões, em
apenas 30 dias. Segundo a Receita, foi uma manobra
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contábil, uma jogada que um dos envolvidos em julgar o caso descreveu como ‘cheia de artificialismos’. A
operação que deu origem à cobrança envolveu várias
empresas: Globopar, TV Globo e a Globo Rio.”
A nação precisa saber o que estão tentando fazer
com os tributos que são devidos à sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2013. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.280, DE 2013
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal,
e para os fins do disposto no artigo 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, REQUEIRO licença dos
trabalhos da Casa, de 2 a 6 de dezembro de 2013, a
fim de representar o Senado Federal na Octopus Conference on Cooperation against Cybercrime, organizado
pelo Conselho da Europa, em Strasbourg, França, de
4 a 6 de dezembro de 2013.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do país no período de 30 de novembro de 2013
a 7 de dezembro de 2013.
Brasília, 4 de novembro de 2013. – Senador Cyro
Miranda, PSDB/GO.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O requerimento que acaba de
ser lido será encaminhado à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.283, 2013 – PLEN
REQUERIMENTO Nº 1.281, DE 2013
Nos termos do art. 256, I do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de Lei do
Senado nº 381, de 2011, que altera a Lei nº 5.859, de
11 de dezembro de 1972, para dispor sobre a jornada
de trabalho, remuneração do serviço extraordinário e
do adicional sobre o trabalho noturno do empregado
doméstico e seguro-desemprego, de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A Presidência comunica
ao Plenário que defere o requerimento da Senadora
Lídice da Mata, que solicita a retirada do Projeto de
Lei do Senado nº 381, de 2011, de sua autoria, que
vai ao Arquivo.
As demais matérias que tramitavam em conjunto
com o referido projeto retornam à Comissão de Assuntos Sociais, seguindo posteriormente às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.282, DE 2013
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 489, de 2008, de minha autoria, que “altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que
institui normas básicas sobre alimentos, para determinar
que os rótulos das embalagens dos alimentos tragam
identificação de cores, de acordo com a composição
nutricional”, que se encontra apensado aos Projetos
de Lei do Senado nºs 181 e 495 de 2007 e 106 de
2011, tendo em vista que a proposição não é similar
às demais, assim é que o próprio relator designado na
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, declinou
posição por tratar-se de matéria que requer aprofundamento do debate na Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Sala das Sessões, de de 2013. – Senador Cristovam Buarque.
(À Mesa para decisão.)

REQUEIRO, nos termos regimentais, a retirada do Requerimento nº 1.139, de 2013, de minha
autoria, que “Requer, nos termos do § 2º do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam
solicitados ao Ministro de Estado das Comunicações
esclarecimentos sobre a atuação da Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL)”.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 181, do Senador Jarbas
Vasconcelos, referente ao Requerimento nº 901, de
2013, por meio do qual relata participação em missão parlamentar à República Eslovaca e à República
Tcheca, no período de 1º a 7 de setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 181/2013
Brasília,-DF, 4 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, conforme o
que consta do Requerimento 901/2013, aprovado pelo
Plenário desta Casa, integrei a Delegação de Senadores que viajou à República Eslovaca e à República
Tcheca, para participar de uma série de encontros
parlamentares, no período de 1º a 7 de setembro do
corrente ano.
Cordialmente, – Jarbas Vasconcelos, Senador
da República.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 182, do Senador Jarbas
Vasconcelos, referente ao Requerimento nº 1.094, de
2013, por meio do qual relata participação em missão
parlamentar à Suíça, no período de 2 a 11 de outubro
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de 2013, para participar da 129ª Assembleia da União
Interparlamentar.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 182/2013
Brasília,-DF, 4 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, conforme o
que consta do Requerimento 1.094/2013, aprovado
pelo Plenário desta Casa, integrei a Delegação de Senadores que viajou para participar da 129ª Assembléia
da União Interparlamentar, na Suíssa, no período de
2 a 11 de outubro do corrente ano.
Cordialmente, – Jarbas Vasconcelos, Senador
da República.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 199, do Senador Ciro Nogueira,
por meio do qual comunica que não pôde participar,
como integrante da delegação do Grupo Brasileiro da
União Interparlamentar, da 129ª Assembleia da União
Interparlamentar, no período de 6 a 9 de outubro do
corrente, em Genebra, Suíça, conforme Requerimento
nº 958, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
OF.GSCNOG Nº 199/2013
Brasília-DF, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, informo a
Vossa Excelência, para as providências necessárias,
que não pude realizar a viagem a Genebra, Suíça,
integrando a delegação do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar que participou da 129ª Assembléia
da União Interpalamentar, no período de 6 a 9 de outubro do corrente ano.
Sem outro objetivo, aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência expressões de consideração e apreço. – Senador Ciro Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência designa os Senadores João Vicente Claudino e Osvaldo Sobrinho
para integrarem, como suplentes, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos

do Ofício nº 194/2013 – BLUFOR, da Liderança do
Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 194/2013-BLUFOR
Brasília, 4 de novembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
João Vicente Claudino e Osvaldo Sobrinho para integrarem, como membros Suplentes, a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa
do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB-PR-PSC-PRB.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o
seguinte Ofício do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior:
– Nº 102, de 4 de novembro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 443, de 2013, de
informações, de autoria da Senadora Vanessa
Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, projetos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 453, DE 2013
Altera a Lei n° 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, para incluir as fundações entre as
beneficiárias do regime temporário da substituição das contribuições previdenciárias
patronais previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
por outra incidente sobre a receita bruta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso VII do art. 9º da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 9° ...........................................................
........................................................................
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VII – para os fins da contribuição prevista no
caput dos arts. 7º e 8º desta Lei, considera-se
empresa a sociedade empresária, a sociedade
simples, a cooperativa, a fundação, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil, devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º
e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia
fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição Federal, que acompanhará o projeto de
lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
quarto mês subsequente ao de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 12.546, de 2011, instituiu o benefício
temporário da substituição das contribuições previdenciárias patronais previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, por outra
incidente sobre a receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Dessa maneira, fica substituída, até 31 de dezembro
de 2014, a alíquota patronal de vinte por cento sobre a
folha pela contribuição sobre a receita ou faturamento,
com alíquotas de um ou dois por cento, dependendo
do produto, setor ou serviço.
O objetivo das medidas é a formalização das
relações de trabalho e o fomento das atividades dos
setores beneficiados, especialmente no sentido de lhes
proporcionar ganho de competitividade e, em contrapartida, maior geração de emprego e renda.
Ocorre que a Lei nº 12.844, de 19 de julho de
2013, repetindo texto originalmente previsto na Medida
Provisória nº 612, de 4 de abril de 2013, que perdeu
sua eficácia, incluiu o inciso VII no caput o art. 9º da
Lei nº 12.546, de 2011, especificando quem seriam
os beneficiários do regime. Nesse sentido, enunciou
a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a empresa individual de responsabilidade
limitada e o empresário.
Assim, foram excluídas do regime as fundações,
justamente por não terem sido mencionadas no dispositivo em comento. A medida, contudo, não se justifica e
deve ser revista pelo Congresso Nacional. Realmente,
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apesar de não terem finalidade econômica em sentido
estrito, o fato é que as fundações também têm encargos trabalhistas e precisam de toda a ajuda possível,
justamente pelos seus fins nobres (religiosos, morais,
culturais ou de assistência). Além disso, ao contrário
das empresas, que, obviamente, visam o lucro, as
fundações não têm a quem repassar seus encargos.
Não é incomum, ademais, que as fundações se
encontrem em situação de competição com empresas.
Apenas para exemplificar, vejamos o caso das radiodifusoras pertencentes a fundações, que têm entre as
fontes de renda a publicidade. Certamente terão maiores dificuldades para firmar novos contratos, tendo em
vista a perda de competitividade em relação às demais
radiodifusoras que possuem finalidade econômica e
estão incluídas no regime da desoneração da folha de
pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2014.
Com relação à estimativa do proposto benefício
tributário, estabelecemos no art. 2º do projeto que ela
seja calculada pelo Poder Executivo e incluída no demonstrativo das renúncias que acompanham o projeto
de lei orçamentária da União, anualmente encaminhado
ao Congresso Nacional pela Presidente da República.
O dispositivo proposto está em conformidade
com as exigências contidas no art. 165, § 6º, da Constituição Federal, e nos arts. 5º, 12 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), todos combinados com o
disposto no art. 90, caput e § 3º, da Lei nº 12.708, de
2012 (LDO-2013).
Ademais, sobre esse aspecto, ressalto que adoto
precedente de iniciativa parlamentar no mesmo sentido,
nesta Casa. Cito a propósito, o PLS nº 281, de 2005,
que tramitou nos termos regimentais com a aprovação
deste Senado e da Câmara dos Deputados, e que culminou com a sanção presidencial, na forma da Lei nº
11.770, de 9 de setembro de 2008.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
nobres colegas para aprovar este projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
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bre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Regulamento
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
....................................................................................
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
(VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
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financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2o O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício _ubsequente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide
Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº
10.276, de 2001)
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
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quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Atualizações decorrentes de normas de
hierarquia inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de: 6
I – vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante
o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
II – para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
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incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente
a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela
Lei nº 9.876, de 1999).
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo
definida nos incisos I e III deste artigo. (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 1999).(Vide Medida Provisória nº
2.158-35, de 2001).
§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de
que trata o § 9º do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a
que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da
lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social,
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem
de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 2001).
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§ 6º A contribuição empresarial da associação
desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à
prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a
cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva,
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.528, de 10.12.97).
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco
por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos
desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias
úteis após a realização do evento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar à entidade
promotora do espetáculo desportivo todas as receitas
auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
§ 9º No caso de a associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional receber recursos
de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no
prazo estabelecido na alínea “b”, inciso I, do art. 30
desta Lei.(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97).
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º
às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23
desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97).
§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe
de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e
que se organize regularmente, segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada
pela Lei nº 11.345, de 2006).
§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo aplica-se
apenas às atividades diretamente relacionadas com
a manutenção e administração de equipe profissional
de futebol, não se estendendo às outras atividades
econômicas exercidas pelas referidas sociedades em-

presariais beneficiárias. (Incluído pela Lei nº 11.505,
de 2007).
§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.170, de
2000).
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os valores
despendidos pelas entidades religiosas e instituições
de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu
mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza
e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela
Lei nº 10.170, de 2000).
....................................................................................
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
ÍNDICE
Vigência
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei nº 12.441, de 2011
Institui o Código Civil.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário
quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da
profissão constituir elemento de empresa.
....................................................................................
LEI Nº 11.770, DE 9 DE SETEMBRO DE 2008
Mensagem de veto
Regulamento
Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade
mediante concessão de incentivo fiscal, e
altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã,
destinado a prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do
caput do art. 7o da Constituição Federal.
§ 1o A prorrogação será garantida à empregada
da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que
a empregada a requeira até o final do primeiro mês
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após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII
do caput do art. 7º da Constituição Federal.
§ 2o A prorrogação será garantida, na mesma
proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança.
Art. 2o É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa
que garanta prorrogação da licença-maternidade
para suas servidoras, nos termos do que prevê o
art. 1o desta Lei.
Art. 3o Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada terá direito à sua
remuneração integral, nos mesmos moldes devidos
no período de percepção do salário-maternidade pago
pelo regime geral de previdência social.
Art. 4o No período de prorrogação da licença-maternidade de que trata esta Lei, a empregada não
poderá exercer qualquer atividade remunerada e a
criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do
disposto no caput deste artigo, a empregada perderá
o direito à prorrogação.
Art. 5o A pessoa jurídica tributada com base no
lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada
período de apuração, o total da remuneração integral
da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a dedução
como despesa operacional.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O Poder Executivo, com vistas no cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5o
e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o
incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do
art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará
o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se
der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia
do exercício subseqüente àquele em que for implementado o disposto no seu art. 7o.
Brasília, 9 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Guido Mantega – Carlos Lupi – José
Pimentel.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.9.2008
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LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
Conversão da Medida Provisória nº 540, de 2011
Mensagem de veto
Produção de efeito
Institui o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre
a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva;
altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que
menciona; altera as Leis no 11.774, de 17
de setembro de 2008, no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no 10.865, de 30 de abril de
2004, no 11.508, de 20 de julho de 2007, no
7.291, de 19 de dezembro de 1984, no 11.491,
de 20 de junho de 2007, no 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, e no 9.294, de 15 de julho
de 1996, e a Medida Provisória no 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1o
da Lei no 11.529, de 22 de outubro de 2007,
e o art. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de
dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e
III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada pela
Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência (Vide Decreto nº 7.828, de 2012) (Regulamento)
I – as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4o e 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 17
de setembro de 2008; (Incluído pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
II – as empresas do setor hoteleiro enquadradas
na subclasse 5510-8/01 da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE 2.0; (Incluído pela Lei
nº 12.715) Produção de efeito e vigência
III – as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal,
interestadual e internacional enquadradas nas classes
4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
IV – as empresas do setor de construção civil,
enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE
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2.0. (Incluído pela Medida Provisória nº 601, de 2012)
(Vigência) (Vigência encerrada)
IV – as empresas do setor de construção civil,
enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE
2.0; (Redação dada pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
V – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Vide Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
VI – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Vide Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
VII – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Vide Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
VIII – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
IX – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
X – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
XI – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 1o Durante a vigência deste artigo, as empresas
abrangidas pelo caput e pelos §§ 3o e 4o deste artigo
não farão jus às reduções previstas no caput do art.
14 da Lei nº 11.774, de 2008.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a empresas que exerçam exclusivamente as atividades de
representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a empresas que exerçam as atividades de representante,
distribuidor ou revendedor de programas de computador, cuja receita bruta decorrente dessas atividades
seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total. (Redação dada pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
§ 3o No caso de empresas de TI e de TIC que
se dediquem a outras atividades, além das previstas
no caput, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da
contribuição obedecerá: (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência) (Revogado pela
Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
I – ao disposto no caput quanto à parcela da receita bruta correspondente aos serviços relacionados
no caput; e (Revogado pela Medida Provisória nº 563,
de 2012) (Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.715, de
2012)Produção de efeito e vigência
II – ao disposto nos incisos I e III do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão
entre a receita bruta de atividades não relacionadas
aos serviços de que trata o capute a receita bruta total.
(Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012)
(Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.715, de 2012)
Produção de efeito e vigência
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§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também
às empresas prestadoras dos serviços referidos no
§ 5º do art. 14 da Lei nº 11.774, de 2008. (Revogado
pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
(Revogado pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de
efeito e vigência
§ 5o (VETADO).
§ 6o No caso de contratação de empresas para
a execução dos serviços referidos no caput, mediante
cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços. (Incluído pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
§ 7º Serão aplicadas às empresas referidas no
inciso IV do caput as seguintes regras: (Incluído pela
Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
I – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI a partir do dia 1º de abril de 2013,
o recolhimento da contribuição previdenciária ocorrerá
na forma do caput, até o seu término; (Incluído pela
Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
II – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI até o dia 31 de março de 2013,
o recolhimento da contribuição previdenciária ocorrerá
na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
nº 8.212, de 1991, até o seu término; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
III – no cálculo da contribuição incidente sobre a
receita bruta, serão excluídas da base de cálculo, observado o disposto no art. 9º, as receitas provenientes
das obras a que se refere o inciso II. (Incluído pela Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do
caput poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua
inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até
o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput, relativa a junho de 2013. (Incluído
pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no
inciso IV do caput as seguintes regras: (Incluído pela
Lei Lei nº 12.844, de 2013)
I – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI até o dia 31 de março de 2013,
o recolhimento da contribuição previdenciária deverá
ocorrer na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, até o seu término; (Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
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II – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI no período compreendido entre
1o de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer
na forma do caput, até o seu término; (Incluído pela
Lei Lei nº 12.844, de 2013)
III – para as obras matriculadas no Cadastro
Específico do INSS – CEI no período compreendido
entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro
mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá ocorrer,
tanto na forma do caput, como na forma dos incisos I
e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
IV – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI após o primeiro dia do quarto
mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer
na forma do caput, até o seu término; (Incluído pela
Lei Lei nº 12.844, de 2013)
V – no cálculo da contribuição incidente sobre a
receita bruta, serão excluídas da base de cálculo, observado o disposto no art. 9o, as receitas provenientes das obras cujo recolhimento da contribuição tenha
ocorrido na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela
Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o
será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término da obra.
(Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 11. (VETADO). (Incluído pela Lei Lei nº 12.844,
de 2013)
§ 12. (VETADO).(Incluído pela Lei Lei nº 12.844,
de 2013)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos
por cento), em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991,
as empresas que fabriquem os produtos classificados
na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 2006:
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
à alíquota de um por cento, em substituição às contribuições previstas nosincisos I e III do art. 22 da Lei nº
8.212, de 1991, as empresas que fabricam os produtos
classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no
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Anexo a esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03,
4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e
nos capítulos 61 e 62; (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00,
4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 6309.00, 64.01
a 64.06; (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de
2012) (Vigência)
III – nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e
41.14; (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de
2012) (Vigência)
IV – nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00,
96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00; e (Revogado
pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
V – no código 9506.62.00. (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
Parágrafo único. No caso de empresas que se
dediquem a outras atividades, além das previstas no
caput, o cálculo da contribuição obedecerá: (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
I – ao disposto no caput quanto à parcela da receita bruta correspondente aos produtos relacionados
nos seus incisos I a V; e (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
II – ao disposto nos incisos I e III do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão
entre a receita bruta de atividades não relacionadas à
fabricação dos produtos arrolados nos incisos I a V do
caput e a receita bruta total. (Revogado pela Medida
Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
nos códigos referidos no Anexo desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
Vide Medida Provisória nº 582, de 2012 (Regulamento)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de um por cento, em substituição às
contribuições previstas nosincisos I e III do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
nos códigos referidos no Anexo I . (Redação dada pela
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Medida Provisória nº 601, de 2012) Vigência (Vigência encerrada)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
nos códigos referidos no Anexo desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
Vide Medida Provisória nº 582, de 2012 (Regulamento)
(Vide MP 601, de 2012, vigência encerrada)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos
códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei
Lei nº 12.844, de 2013) (Vide Lei nº 12.844, de 2013)
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
III – (revogado); (Redação dada pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
IV – (revogado); (Redação dada pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
V – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
§ 1o O disposto no caput: (Incluído pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
I – aplica-se apenas em relação aos produtos
industrializados pela empresa; (Incluído pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
II – não se aplica: (Incluído pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
a) a empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas no caput, cuja receita bruta decorrente dessas outras atividades seja igual ou
superior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita
bruta total; e (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção
de efeito e vigência
b) aos fabricantes de automóveis, comerciais leves
(camionetas, picapes, utilitários, vans e furgões), caminhões e chassis com motor para caminhões, chassis
com motor para ônibus, caminhões-tratores, tratores
agrícolas e colheitadeiras agrícolas autopropelidas. (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
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c) às empresas aéreas internacionais de bandeira estrangeira de países que estabeleçam, em regime
de reciprocidade de tratamento, isenção tributária às
receitas geradas por empresas aéreas brasileiras.
(Incluído pela Medida Provisória nº 601, de 2012) (Vigência encerrada)
c) às empresas aéreas internacionais de bandeira
estrangeira de países que estabeleçam, em regime de
reciprocidade de tratamento, isenção tributária às receitas geradas por empresas aéreas brasileiras. (Incluído
pela Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito)
§ 2o Para efeito do inciso I do § 1o, devem ser
considerados os conceitos de industrialização e de
industrialização por encomenda previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
(Incluído pela Lei nº 12.715) (Produção de efeito)
§ 3o O disposto no caput também se aplica às
empresas: (Incluído pela Lei nº 12.715) (Produção de
efeito)
I – de manutenção e reparação de aeronaves,
motores, componentes e equipamentos correlatos;
(Incluído pela Lei nº 12.715) (Produção de efeito)
II – de transporte aéreo de carga; (Incluído pela
Lei nº 12.715) (Produção de efeito)
III – de transporte aéreo de passageiros regular; (Incluído pela Lei nº 12.715) (Produção de efeito)
IV – de transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem; (Incluído pela Lei nº 12.715)
(Produção de efeito)
V – de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem; (Incluído pela Lei nº 12.715)
(Produção de efeito)
VI – de transporte marítimo de carga na navegação de longo curso; (Incluído pela Lei nº 12.715)
(Produção de efeito)
VII – de transporte marítimo de passageiros na
navegação de longo curso; (Incluído pela Lei nº 12.715)
(Produção de efeito)
VIII – de transporte por navegação interior de carga; (Incluído pela Lei nº 12.715) (Produção de efeito)
IX – de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares; e (Incluído pela Lei nº
12.715) (Produção de efeito)
X – de navegação de apoio marítimo e de apoio
portuário. (Incluído pela Lei nº 12.715) (Produção de
efeito)
XI – de manutenção e reparação de embarcações;
(Incluído pela Medida Provisória nº 601, de 2012) (Vigência) (Vigência encerrada)
XII – de varejo que exercem as atividades listadas
no Anexo II. (Incluído pela Medida Provisória nº 601,
de 2012) (Vigência) (Vigência encerrada)
XIII – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
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XIV – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
XV – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
XVI – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
XI – de manutenção e reparação de embarcações;
(Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
XII – de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei; (Incluído pela Lei Lei nº
12.844, de 2013)
XIII – que realizam operações de carga, descarga
e armazenagem de contêineres em portos organizados,
enquadradas nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE
2.0; (Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
XIV – de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0; (Incluído pela
Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
XV – de transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0; e (Incluído pela
Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
XVI – jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de que trata a Lei no 10.610, de 20 de
dezembro de 2002, enquadradas nas classes 18113, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1,
6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei Lei
nº 12.844, de 2013) (Vigência)
XVII – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
XVIII – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
XIX – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
XX – (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013)
(Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo referido no caput os produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela
Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo I referido no caput os produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 601, de 2012) (Vigência
encerrada)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo referido no caput os produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela
Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência (Vide MP
601, de 2012, vigência encerrada)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo I referido no caput os produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Redação dada
pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
I – 9503.00.10, 9503.00.21, 9503.00.22,
9503.00.29, 9503.00.31, 9503.00.39, 9503.00.40,
9503.00.50, 9503.00.60, 9503.00.70, 9503.00.80,
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9503.00.91, 9503.00.97, 9503.00.98, 9503.00.99; (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
II – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
§ 5º No caso de contratação de empresas para
a execução dos serviços referidos no § 3º, mediante
cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31
da Lei nº 8.212, de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços. (Incluído pela Medida Provisória nº 601, de
2012) (Vigência) (Vigência encerrada)
§ 5o No caso de contratação de empresas para
a execução dos serviços referidos no § 3o, mediante
cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços. (Redação dada pela Lei Lei
nº 12.844, de 2013)
§ 6º Consideram-se empresas jornalísticas, para
os fins do inciso XX do § 3º, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos,
ou a distribuição de noticiário por qualquer plataforma,
inclusive em portais de conteúdo da Internet. (Vide Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
§ 6o As empresas relacionadas na alínea c do
inciso II do § 1o poderão antecipar para 1o de junho de
2013 sua exclusão da tributação substitutiva prevista
no caput. (Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 7o A antecipação de que trata o § 6o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até
o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária
prevista nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a junho de 2013.
(Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 8o As empresas relacionadas nos incisos XI e
XII do § 3o poderão antecipar para 4 de junho de 2013
sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste
artigo. (Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 9o A antecipação de que trata o § 8o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até
o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput, relativa a junho de 2013. (Incluído
pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 10. (VETADO) (Incluído pela Lei Lei nº 12.844,
de 2013)
§ 11. O disposto no inciso XII do § 3o do caput
deste artigo e no Anexo II desta Lei não se aplica: (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
I – às empresas de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas, realizado via
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internet, telefone, catálogo ou outro meio similar; e
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
II – às lojas ou rede de lojas com características
similares a supermercados, que comercializam brinquedos, vestuário e outros produtos, além de produtos
alimentícios cuja participação, no ano calendário anterior, seja superior a 10% (dez por cento) da receita
total. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta
Lei: (Vide Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência) (Regulamento)
I – a receita bruta deve ser considerada sem o
ajuste de que trata o inciso VIII do art. 183 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II – exclui-se da base de cálculo das contribuições
a receita bruta de exportações;
II – exclui-se da base de cálculo das contribuições
a receita bruta: (Redação dada pela Medida Provisória
nº 601, de 2012) (Vigência encerrada)
a) de exportações; e (Incluída pela Medida Provisória nº 601, de 2012) (Vigência encerrada)
b) decorrente de transporte internacional de carga; (Incluída pela Medida Provisória nº 601, de 2012)
(Vigência encerrada)
II – exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações; (Vide MP 601, de
2012, vigência encerrada)
II – exclui-se da base de cálculo das contribuições
a receita bruta: (Redação dada pela Lei Lei nº 12.844,
de 2013) (Produção de efeito)
a) de exportações; e Incluída (Incluída pela Lei
Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito)
b) decorrente de transporte internacional de carga; (Incluída pela Lei Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito)
III – a data de recolhimento das contribuições
obedecerá ao disposto na alínea “b” do inciso I do art.
30 da Lei nº 8.212, de 1991;
IV – a União compensará o Fundo do Regime
Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, no
valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente da desoneração, de forma a não
afetar a apuração do resultado financeiro do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS); e
V – com relação às contribuições de que tratam
os arts. 7o e 8o, as empresas continuam sujeitas ao
cumprimento das demais obrigações previstas na legislação previdenciária.
VI – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
VII – para os fins da contribuição prevista no caput
dos arts. 7º e 8º, considera-se empresa a sociedade
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empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que
se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. (Incluído pela
Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
VII – para os fins da contribuição prevista no caput dos arts. 7o e 8o, considera-se empresa a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
VIII – para as sociedades cooperativas, a metodologia adotada para a contribuição sobre a receita
bruta, em substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, limita-se ao art. 8o e somente às atividades
abrangidas pelos códigos referidos no Anexo I. (Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a
outras atividades, além das previstas nos arts. 7o e 8o,
até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição
obedecerá: (Incluído pela Medida Provisória nº 563,
de 2012) (Vigência)
I – ao disposto no caput desses artigos quanto à
parcela da receita bruta correspondente às atividades
neles referidas; e (Incluído pela Medida Provisória nº
563, de 2012) (Vigência)
II – ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, reduzindo-se o valor da contribuição a recolher
ao percentual resultante da razão entre a receita bruta
de atividades não relacionadas aos serviços de que
trata o caput e a receita bruta total. (Incluído pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
§ 2o A compensação de que trata o inciso IV do
caput será feita na forma regulamentada em ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda
e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. (Incluído
pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)
§ 3o Relativamente aos períodos em que a empresa não contribuir nas formas instituídas pelos arts.
7o e 8o desta Lei, as contribuições previstas no art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, incidirão sobre o décimo terceiro salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 563,
de 2012) (Vigência)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a
outras atividades além das previstas nos arts. 7o e 8o,
até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição
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obedecerá: (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de
efeito e vigência
I – ao disposto no caput desses artigos quanto à
parcela da receita bruta correspondente às atividades
neles referidas; e (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
II – ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, reduzindo-se o valor da contribuição
a recolher ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 7o ou à fabricação
dos produtos de que trata o caput do art. 8o e a receita bruta total, apuradas no mês. (Incluído pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
II – ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991,
reduzindo-se o valor da contribuição dos incisos I e III
do caput do referido artigo ao percentual resultante da
razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 7º ou
à fabricação dos produtos de que trata o caput do art.
8º e a receita bruta total. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 582, de 2012) (Vigência)
II – ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, reduzindo-se o valor da contribuição
dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o
caput do art. 7o e o § 3o do art. 8o ou à fabricação dos
produtos de que trata o caput do art. 8o e a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n º 12.794, de 2013)
§ 2o A compensação de que trata o inciso IV do
caput será feita na forma regulamentada em ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Ministério
da Previdência Social, mediante transferências do Orçamento Fiscal. (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção
de efeito e vigência
§ 3o Relativamente aos períodos anteriores à tributação da empresa nas formas instituídas pelos arts.
7o e 8o desta Lei, mantém-se a incidência das contribuições previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, aplicada de forma proporcional sobre
o 13o (décimo terceiro) salário. (Incluído pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
§ 4o Para fins de cálculo da razão a que se refere o inciso II do § 1o, aplicada ao 13o (décimo terceiro)
salário, será considerada a receita bruta acumulada
nos 12 (doze) meses anteriores ao mês de dezembro
de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se às empresas
que se dediquem a outras atividades, além das pre-
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vistas nos arts. 7o e 8o, somente se a receita bruta decorrente de outras atividades for superior a 5% (cinco
por cento) da receita bruta total. (Incluído pela Lei nº
12.715) Produção de efeito e vigência
§ 6o Não ultrapassado o limite previsto no § 5o, a
contribuição a que se refere o caput dos arts. 7o e 8o
será calculada sobre a receita bruta total auferida no
mês. (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito
e vigência
§ 7o Para efeito da determinação da base de cálculo, podem ser excluídos da receita bruta: (Incluído
pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
I – as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Incluído pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
II – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
III – o Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI, se incluído na receita bruta; e (Incluído pela Lei
nº 12.715) Produção de efeito e vigência
IV – o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo vendedor
dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário. (Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
§ 8o (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
§ 9º As empresas para as quais a substituição
da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver
vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão
considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade
principal, assim considerada aquela de maior receita
auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 612,
de 2013) (Produção de efeito)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se referem o caput do art.
7º e o caput do art. 8º será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Medida Provisória nº 612, de 2013) (Produção de efeito)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento
pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada
ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar
apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o.
(Incluído pela Lei Lei nº 12.844, de 2013)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se referem o caput do art.
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7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Lei
Lei nº 12.844, de 2013)
....................................................................................
LEI Nº 12.708, DE 17 DE AGOSTO DE 2012
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária de 2013 e
dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO VIII
Das Alterações na Legislação
e sua Adequação Orçamentária
Seção I
Disposições Gerais sobre
Adequação Orçamentária das
Alterações na Legislação
Art. 90. As proposições legislativas, conforme art.
59 da Constituição, que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de
despesa da União, deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que entrar em
vigor e nos dois subsequentes, detalhando a memória
de cálculo respectiva e correspondente compensação,
para efeito de adequação orçamentária e financeira e
compatibilidade com as disposições constitucionais e
legais que regem a matéria.
§ 1o Os Poderes e o Ministério Público da União
encaminharão, quando solicitados por Presidente de
órgão colegiado do Poder Legislativo, dispensada
deliberação expressa do colegiado, no prazo máximo
de sessenta dias, o impacto orçamentário e financeiro relativo à proposição legislativa, na forma de
estimativa da diminuição de receita ou do aumento
de despesa, ou oferecerão os subsídios técnicos
para realizá-la.
§ 2o Os órgãos mencionados no § 1o atribuirão
a órgão de sua estrutura administrativa a responsabilidade pelo cumprimento do disposto neste artigo.
§ 3o A estimativa do impacto orçamentário-financeiro previsto neste artigo deverá ser elaborada ou
homologada por órgão competente da União e acompanhada da respectiva memória de cálculo.
§ 4o A remissão à futura legislação, o parcelamento ou a postergação para exercícios financeiros
futuros do impacto orçamentário-financeiro não elidem
a necessária estimativa e correspondente compensação previstas no caput.
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§ 5o Aplicam-se as disposições deste Capítulo às
proposições decorrentes do disposto nos incisos XIII
e XIV do art. 21 da Constituição.
§ 6o Será considerada incompatível a proposição que:
I – aumente despesa em matéria de iniciativa
privativa, nos termos dos arts. 49, 51, 52, 61, 63, 96 e
127 da Constituição;
II – altere gastos com pessoal, nos termos do
art. 169, § 1º, da Constituição, concedendo aumento
que resulte em somatório das parcelas remuneratórias
permanentes superior ao limite fixado no inciso XI do
art. 37 da Constituição; e
III – (VETADO).
§ 7o As disposições desta Lei aplicam-se inclusive às proposições legislativas mencionadas no caput que se encontrem em tramitação no Congresso
Nacional.
§ 8o As propostas de atos que resultem em criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter
continuado, entendida aquela que constitui ou venha
a se constituir em obrigação constitucional ou legal da
União, além de atender ao disposto nos arts. 16 e 17
da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão, previamente à sua edição, ser encaminhadas aos órgãos a
seguir para que se manifestem sobre a compatibilidade
e adequação orçamentária e financeira:
I – no âmbito do Poder Executivo, aos Ministérios
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda,
que se manifestarão conjuntamente; e
II – no âmbito dos demais Poderes e do Ministério
Público da União, aos órgãos competentes, inclusive
os referidos no § 1o do art. 22.
§ 9o Somente por meio de norma legal poderá
ser concedido aumento de parcelas transitórias, que
não se incorporem a vencimentos ou proventos, relativas a férias, abono de permanência, exercício de
função eleitoral e outras de natureza eventual como
retribuições, parcelas ou vantagens com previsão
constitucional.
§ 10. (VETADO).
§ 11. (VETADO).
....................................................................................
(Às Comissões de de Assuntos Econômicos;
e de Assuntos Sociais, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 454, DE 2013
Altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, para restringir a possibilidade de
crianças viajarem desacompanhadas dos
pais ou responsáveis.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83. ..........................................................
........................................................................
I – tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da
Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
II – a criança estiver acompanhada:
a) de ascendente ou colateral maior, até o segundo grau, comprovado documentalmente o
parentesco;
b) de pessoa maior, expressamente autorizada
pelo pai, mãe ou responsável.
............................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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há cerca de vinte e três anos, não julgou necessário
preencher, outros que eram os tempos, mantendo a
possibilidade que a criança viaje sem autorização expressa apenas se acompanhada dos pais ou avós.
Em nossos dias, com a dinâmica da violência
e do descaso, faz-se necessário que a norma estreite e reforce ainda mais os vínculos entre a criança
e seus pais ou responsáveis, diminuindo assim a
possibilidade da ocorrência de abusos, o que é um
bem em si.
A proposição corrige, ainda, no referido art. 83,
os princípios do correto desdobramento dos parágrafos
e incisos, nos termos do art. 10 da Lei Complementar
nº 95, de 1998.
Em razão dos argumentos expostos peço o apoio
dos meus Pares ao projeto de lei que ora apresento,
na expectativa de aprimorar os cuidados à infância
entre nós.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA

Justificação
A proteção à criança é um dos mais importantes
temas da pauta de qualquer sociedade. Pelo modo
como trata as suas crianças, a sociedade deixa entrever muito de si mesma. Nessa medida, mais do que
se faz necessário que o Legislativo esteja atento aos
desenvolvimentos e demandas no campo da proteção
à infância.
São notórios, em nossos dias, os problemas sociais e psicológicos derivados do abuso da infância,
em suas diversas modalidades. E se há algum denominador comum a tais abusos, esse é o da distância,
física ou psicológica, que exista entre a criança e seus
pais ou responsáveis.
A distância a que nos referimos tem uma dimensão normativa, que se expressa, a nosso ver, em certa
liberalidade da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ao estabelecer critérios para que uma criança possa viajar para
fora da comarca onde reside sem a companhia, ou a
autorização expressa, dos pais. A presente forma da
lei permite que a que a criança viaje, sem a mencionada autorização expressa, acompanhada apenas
de ascendente ou colateral maior até o terceiro grau.
Ora, tal escolha permite que meninos e meninas possam viajar acompanhados apenas dos tios ou tias, por
distantes que possam ser, sem que pais ou responsáveis pela criança nem sequer tomem conhecimento
do deslocamento.
A iniciativa que ora propomos tem por finalidade ocupar esse espaço normativo que o Estatuto da
Criança e do Adolescente, quando de sua elaboração,

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora
da comarca onde reside, desacompanhada dos pais
ou responsável, sem expressa autorização judicial.
§ 1º A autorização não será exigida quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência
da criança, se na mesma unidade da Federação, ou
incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;
2) de pessoa maior, expressamente autorizada
pelo pai, mãe ou responsável.
§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos
pais ou responsável, conceder autorização válida por
dois anos.
....................................................................................
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 455, DE 2013
Acrescenta art. 74-A à Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que “dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras
providências”, para tipificar a venda, por
varejista, de produto que não possui em
estoque.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 74-A:
“Art. 74-A Oferecer, expor à venda ou comercializar, na condição de varejista, produto que
não possui em estoque, sem comprovadamente informar ao fabricante a falta do produto no
prazo de dez dias da celebração do negócio,
ou entregar produto de origem diversa daquela
oferecida ao consumidor final:
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.
§ 1º Incide nas mesmas penas o comerciante
que, após informar o fabricante sobre a realização do negócio, não adquirir o produto.
§ 2º Se o crime é culposo:
Pena – detenção de um a seis meses ou multa.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposta visa a suprir a ausência de
tutela penal sobre determinadas condutas nocivas às
relações de consumo.
São comuns atos em que o varejista, com o fim
de enriquecimento ilícito ou por má gestão de seu negócio, oferece, expõe à venda ou comercializa produto
com o consumidor final, sem ter o produto em estoque
e sem informar ao fabricante sobre a sua falta.
Isso tem fragilizado a segurança de toda a cadeia
de consumo, ao onerar demasiadamente a fábrica e
colocar em risco o cumprimento da relação comercial
estabelecida.
Do mesmo modo, é comum que varejistas pactuem com o consumidor final entrega de produto de
determinada natureza (relacionada com a produção
da fábrica), mas, por não informar ao fabricante sobre o contrato celebrado, entregam produto diverso.
Tal fato viola a honestidade e a confiança da relação
consumerista, afetando o patrimônio do consumidor,
ao escolher e pagar por um produto, e receber outro,
muitas vezes, de pior qualidade, que pode, inclusive,
criar riscos à sua segurança.
Por fim, nesse cenário de relações comerciais,
há casos em que o varejista realiza a venda do produto ao consumidor final, informa ao fabricante sobre
o projeto contratado (para que a produção do produto
se efetive). Porém, ao fim de certo período, o varejista
não adquire o produto, gerando grande onerosidade
ao fabricante, além de se descumprir o negócio celebrado com o consumidor.
Conclamamos, por conseguinte, os ilustres Pares
para aprovação deste projeto de lei, que, transformado
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em lei, imprimirá aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor, pois permitirá resolver o conflito
que possa ocorrer entre as partes que agiram de boa
fé: o fabricante e o consumidor final.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
PP/RS.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO II
Das Infrações Penais
Art. 61. Constituem crimes contra as relações
de consumo previstas neste código, sem prejuízo do
disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas
tipificadas nos artigos seguintes.
Art. 62. (Vetado).
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre
a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:
Pena – Detenção de seis meses a dois anos e
multa.
§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar
de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.
§ 2° Se o crime é culposo:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior
à sua colocação no mercado:
Pena – Detenção de seis meses a dois anos e
multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas
quem deixar de retirar do mercado, imediatamente
quando determinado pela autoridade competente, os
produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.
Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade
competente:
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Pena Detenção de seis meses a dois anos e
multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou
omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho,
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:
Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe
ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe
ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a
se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua
saúde ou segurança:
Pena – Detenção de seis meses a dois anos e
multa:
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 70. Empregar na reparação de produtos,
peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer
outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho,
descanso ou lazer:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:
Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.
Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria
saber ser inexata:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o
termo de garantia adequadamente preenchido e com
especificação clara de seu conteúdo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
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Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para
os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem
como o diretor, administrador ou gerente da pessoa
jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo
aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou
manutenção em depósito de produtos ou a oferta e
prestação de serviços nas condições por ele proibidas.
Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes
tipificados neste código:
I – serem cometidos em época de grave crise
econômica ou por ocasião de calamidade;
II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III – dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;
IV – quando cometidos:
a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior
à da vítima;
b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;
V – serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros
produtos ou serviços essenciais.
Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção
será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo
e ao máximo de dias de duração da pena privativa
da liberdade cominada ao crime. Na individualização
desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1°
do Código Penal.
Art. 78. Além das penas privativas de liberdade
e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado odisposto nos arts. 44 a 47,
do Código Penal:
I – a interdição temporária de direitos;
II – a publicação em órgãos de comunicação
de grande circulação ou audiência, às expensas do
condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;
III – a prestação de serviços à comunidade.
Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que
trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil
vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou
índice equivalente que venha a substituí-lo.
Parágrafo único. Se assim recomendar a situação
econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:
a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 80. No processo penal atinente aos crimes
previstos neste código, bem como a outros crimes e
contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público,
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os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos
quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 78, DE 2013
Cria o Painel Permanente da Poesia no Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído o Painel Permanente da Poesia no âmbito do Senado Federal.
Art. 2º Serão realizadas, no Painel Permanente
da Poesia, exposições periódicas de textos poéticos,
associados ou não a outras produções de caráter artístico, crítico ou documental relacionadas à literatura.
Art. 3º As exposições buscarão divulgar a produção poética em língua portuguesa:
I – de autores brasileiros:
a) consagrados, independentemente do formato literário de suas obras;
b) contemporâneos, cuja obra apresente destacado valor poético;
II – dos membros e dos servidores do Senado
Federal, cuja obra apresente nítido valor poético;
III – do público em geral, conforme seleção feita,
preferencialmente, por meio de concurso.
§ 1º Em caráter excepcional, poderão ser expostas
traduções de obras poéticas para a língua portuguesa,
assim como a produção poética de autores estrangeiros em língua portuguesa.
§ 2º O material selecionado será exposto de forma didática, a fim de despertar o interesse do público
e de expandir seu conhecimento.
§ 3º As exposições poderão ser temáticas, norteadas por questões relevantes de natureza cívica,
cultural, histórica ou sociopolítica.
Art. 4º Caberá à Primeira Secretaria do Senado
Federal:
I – constituir a Comissão Especial do Painel Permanente da Poesia e designar, a cada dois anos,
os cinco servidores que a integrarão;
II – definir o local onde ocorrerão as exposições,
que poderá ser fixo ou transitório, contanto que
caracterizado pela ampla circulação de pessoas.
Parágrafo único. A escolha dos integrantes da
Comissão referidos no inciso I será feita com base
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na formação e conhecimento literários dos servidores
e considerará, tanto quanto possível, os critérios de
equidade de gênero e raça e de diversidade de vinculação administrativa.
Art. 5º A Comissão Especial do Painel Permanente da Poesia do Senado Federal será responsável por
promover as exposições e o concurso de que trata o
art. 3º, sendo-lhe assegurados os meios necessários
para o desempenho de sua missão.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A poesia consiste em uma das expressões culturais mais profundas e completas de um povo ou de
uma língua. Se a definirmos como o uso eminentemente artístico da linguagem verbal, teremos também
entre os poetas os autores que primam pela expressão inventiva, explorando todas as potencialidades da
palavra para “instruir, deleitar e comover”, conforme
ensina o adágio latino.
É próprio da poesia, e da literatura em geral,
manter vínculos estreitos com seu tempo histórico e
com a sociedade onde surgiu. De fato, a poesia não
apenas mapeia os meandros psíquicos, como ainda
questiona a realidade que a circunda, frequentemente
exigindo dela que corresponda às suas mais elevadas
possibilidades e às aspirações mais profundas do espírito humano.
Nessa última vertente, a da poesia que se volta
resolutamente para a realidade humana do seu tempo,
temos grandes expressões em nosso País, a começar pela visão crítica e satírica de Gregório de Matos,
seguindo pela verve inconfidente de Tomás Antônio
Gonzaga e pelo verbo altaneiro de Castro Alves, o
Poeta dos Escravos, até chegar àqueles grandes nomes de nosso modernismo que, a par de investigar a
linguagem e esquadrinhar a alma humana, tiveram sua
palavra comprometida com a história. Façamos, assim,
a devida reverência aos nomes de Carlos Drummond
de Andrade, de Murilo Mendes, de Cecília Meireles e
de João Cabral de Melo Neto. Lembremos, ainda, dos
iniciadores do modernismo brasileiro, os poetas Oswald
de Andrade e Mário de Andrade, que foram igualmente
inventivos prosadores, a exemplo de outros gigantes
de nossa literatura, tais como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Clarice Lispector e João
Guimarães Rosa.
Devemos ressaltar, portanto, a diversidade de
expressões verbais e de visões de mundo como algo
intrínseco à natureza da poesia. As mais variadas percepções da realidade devem ter lugar na poesia e todas
elas enriquecem nossa compreensão do mundo e de
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nós mesmos. Os poetas mobilizam, ademais, os mais
variados recursos da língua de sua eleição e destino,
levando o público à compreensão íntima e renovadora
dos processos linguísticos que nos modelam.
Devemos, igualmente, perguntar-nos se a poesia
e a literatura vêm recebendo, do público contemporâneo, a atenção a que fazem jus. Não é fácil, contudo,
responder a essa pergunta em um momento em que
a hegemonia inconteste do livro vem concedendo espaço a outras tecnologias de comunicação da palavra
escrita, para não falarmos dos meios imagéticos e
auditivos. É certo, contudo, ser possível e necessário
incrementar o conhecimento da grande tradição poética brasileira, assim como a presença da poesia nos
espaços públicos, mormente como fator de compreensão e transformação da realidade, tendo por base
a potência da imaginação criadora.
Com a criação do Painel Permanente de Poesia,
o Senado Federal dará um belo exemplo de reconhecimento de que a arte poética é relevante e mesmo
imprescindível para a sociedade. Mostrará, uma vez
mais, seu compromisso com a cultura e seu propósito
de se aproximar da população, em geral, mediante a
abertura de mais uma via de diálogo.
Espelhando-nos no Espaço Cultural Senador
Ivandro Cunha Lima, área utilizada exclusivamente
para exposições de artes plásticas, sob supervisão
e coordenação da Comissão Especial Curadora de
Artes Plásticas, subordinada à Primeira Secretaria do
Senado Federal, propomos a criação da Comissão
Especial do Painel Permanente da Poesia, também
subordinada à Primeira Secretaria. Acreditamos que
será possível, sem custos para a Casa, nomear servidores que tenham conhecimento e vivência da poesia
e da literatura para compor a comissão e desenvolver
esse trabalho no nível almejado de qualidade.
Neste momento, julgamos por bem não definir o
espaço onde se instalaria o painel, seja em caráter fixo
ou transitório, assim como a periodicidade das exposições, deixando tal encargo para a Primeira Secretaria.
Frisamos, contudo, a importância de que, além
de promover a poesia e a literatura do mais alto quilate, busque-se estimular a expressão poética de iniciantes, estudantes e pessoas interessadas, em geral, por meio de certames que elejam temas de relevo
político-social e cívico, associado ou não à passagem
de datas comemorativas, tais como o Dia da Mulher, o
da Consciência Negra e o da Independência do Brasil.
Julgamos, ainda, que uma exposição que apresentasse produções dos Senadores que se dedicaram à expressão literária, tanto em uma perspectiva
histórica como em um corte contemporâneo, seria um
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excelente modo de inaugurar as atividades do Painel
Permanente da Poesia no Senado Federal.
Sala das Sessões, – Senadora Maria do Carmo Alves.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 79, DE 2013
Altera o art. 244 do Regimento Interno do
Senado Federal para fixar o momento de
aferição de assinatura em proposição de
autoria coletiva.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 244 do Regimento Interno, instituído
pela Resolução nº 70, de 1970, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 244..........................................................
Parágrafo único. Nos casos de proposição dependente de número mínimo de subscritores:
I – a validade da assinatura de cada subscritor terá como referência a data em que aposta, a qual deverá ser indicada pelo autor, de
próprio punho;
II – se, com a retirada de assinaturas, o limite
mínimo não for atingido, o Presidente a devolverá ao primeiro signatário, dando conhecimento do fato ao Plenário.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A plenitude do exercício do mandato parlamentar
se expressa, também, quando da provocação do início
do processo legislativo, quer de proposições que admitam iniciativa individual, quer das coletivas.
Nessa linha, entendemos que eventual licença
ou afastamento do exercício do mandato, por qualquer
causa, não pode redundar na invalidação ou desconsideração de atos cometidos pelos membros do Senado
da República quando e enquanto em regular exercício
de suas funções.
Com esse entendimento, estamos oferecendo
a presente proposição, de forma a fazer constar, livre
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de dúvidas, que a coautoria, no caso de proposição
de iniciativa coletiva, seja formalmente aferida no momento em que aposta a assinatura do parlamentar na
proposição, sendo irrelevante qualquer fato posterior
relativamente ao exercício do mandato.
Nesses termos, esperamos colher a aprovação
dos membros desta Casa para verter o que ora propomos em norma regimental.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
TITULO IV
Da Autoria
Art. 244. Ao signatário de proposição só é lícito
dela retirar sua assinatura antes da publicação.
Parágrafo único. Nos casos de proposição dependente de número mínimo de subscritores, se, com a
retirada de assinatura, esse limite não for alcançado,
o Presidente a devolverá ao primeiro signatário, dando
conhecimento do fato ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência comunica ao
Plenário a abertura do prazo de cinco dia úteis, para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Resolução nº 79, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Encerrou-se ontem o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do
Senado nº 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
(tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 552, de 2011).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, proposta de
emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 60, DE 2013
Acrescenta a alínea f ao inciso VI do artigo
150 da Constituição Federal para instituir
imunidade tributária sobre os serviços de
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abastecimento de água potável e de esgoto sanitário.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O inciso VI do artigo 150 da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido da seguinte alínea f:
“Art. 150. ........................................................
........................................................................
VI – ................................................................
f) serviços de abastecimento de água potável
e de esgoto sanitário destinados às moradias
urbanas e suburbanas, hospitais, escolas, creches e asilos.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição trata de forma superficial da questão social concernente ao saneamento básico, que
foi contemplado apenas com referências indiretas e
secundárias, limitando-se simplesmente a incluí-lo
no rol de atribuições de entes públicos. Esse enfoque
exclusivamente funcional deixa de tratar do cerne da
questão do saneamento básico, que é, sobretudo, social, por se referir de um direito do cidadão, essencial
à vida humana.
Pretende-se com esta Proposta de Emenda à
Constituição conferir solução a parte desse problema,
por meio da instituição de imunidade tributária sobre
o fornecimento de água e esgoto sanitário às residências urbanas, suburbanas e rurais, hospitais, escolas,
creches e asilos, o que, em última medida, facilitará o
acesso a esses serviços.
No Brasil, o preço cobrado pelo fornecimento de
água e esgoto sanitário é muito elevado, se comparado com os países da América Latina. Segundo levantamento realizado em 2005 pela Associação Latino-americana de Reguladores de Águas e Saneamento
(ADERASA), o preço médio cobrado à época pelo fornecimento domiciliar mensal de 20 m3, em 21 cidades
de países latino-americanos era de US$ 11, enquanto
em São Paulo atingia US$ 17, no Espírito Santo US$
15 e em Pernambuco US$ 10. 1
1. Para fins de estudo sobre os preços de fornecimento de água às
residências, que são fixados progressivamente proporcionais ao
consumo, usa-se como média o consumo de 20 m3 por família/mês,
que corresponde à faixa média da tabela progressiva.
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Atualmente, no Distrito Federal, o fornecimento mensal desses mesmos 20 m3 de água custa R$
103,13, o que corresponde a US$ 47.74; em Belo Horizonte, R$ 128,10 ou US$ 59.30; no Recife, R$ 118,58
ou US$ 54.40. Tratam-se de valores excessivamente
elevados para um país cujo salário médio é apenas
R$ 1.507,00 (PNAD 2012).
Cabe destacar que sobre os serviços de esgoto
sanitário hoje incidem 11 tributos, entre taxas e impostos. A carga tributária pode atingir, em alguns estados,
cerca de 32%. No Distrito Federal, como há isenção
do ICMS e ISS, fica em 12,15%.
Dos impostos, os que mais pesam são COFINS
(7,6%), PIS/PASEP (1,65%) e ICMS (17%). Como a
cadeia produtiva da água é muito curta e o seu principal insumo é captado diretamente da natureza (sem
intervenção comercial de terceiros), as empresas de
saneamento têm um baixo acúmulo de créditos fiscais
em relação a esses três impostos, cujas alíquotas incidem quase que por inteiro sobre as receitas operacionais, onerando extraordinariamente o preço do
fornecimento de água e esgoto sanitário.
Em relação a esses impostos, é importante ressaltar que o impacto nas receitas federal e estaduais
não é relevante. No que se refere ao PIS/COFINS, a
arrecadação representa somente 0,27% da receita tributária da União. No que concerne ao ICMS, a arrecadação também é insignificante para os estados, sendo
que em algumas unidades da Federação já existe até
mesmo isenção.
Conforme estudo da Associação das Empresas
de Saneamento Básico Estaduais (AESBE), a tributação dos serviços de saneamento básico é muito alta e
crescente nesses últimos dez anos, o que desestimula
ou restringe sua expansão. Os ônus fiscais e tributários,
que em 2001 representavam 24% do montante gasto em investimentos pelas empresas de saneamento
básico, atingiram 59% em 2008.
Para um setor tão carente de investimentos, tanto
para sua expansão, como para melhoria da qualidade,
a descapitalização imposta pela crescente elevação
da carga tributária constitui um forte empecilho ao
crescimento e à capacidade de fornecer água de boa
qualidade à população.
Ao inserir na Constituição regra que impede a
tributação da prestação dos serviços de saneamento
básico para os consumidores que especifica, a PEC
busca incentivar esse setor da infraestrutura, que representa um dos fatores responsáveis pelo atraso socioeconômico do País e pelo desequilíbrio regional.
Imperioso lembrar que o Brasil possui a maior
reserva de água doce do planeta (12,5% da água
doce do planeta), mas 35 milhões de brasileiros não
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têm acesso a água. Em quatro estados do Norte e do
Nordeste, o fornecimento de água beneficia apenas um
terço da população. Essa medida facilitará o acesso à
água a boa parte da população.
Por consequência, o aumento do consumo de água
implica a necessidade de seu esgoto para um determinado destino, pois seria de todo inconveniente que a água
utilizada fosse despejada no entorno das habitações ou
nas vias e logradouros públicos. Segundo o último Censo
(2010), somente 52,82% da população brasileira dispõe
do serviço de esgoto sanitário em rede, o que significa
que 94 milhões de brasileiros não são servidos por rede
de esgoto. Em 18 estados, o esgoto sanitário serve a
menos da metade da sua população. Desses, em seis
estados, o esgoto sanitário não chega a atingir 30% da
população. Na Região Norte, apenas 13% dos domicílios
têm acesso à rede coletora de esgoto.
Além disso, não chega a ser tratado o esgoto
que serve a 66 milhões de brasileiros, o que corresponde a 65% da população atendida por rede de esgoto sanitário. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), essa situação deixa o Brasil em nível
de desenvolvimento ao dos países desenvolvidos e,
também, ao de países da América Latina, como, por
exemplo, o Chile, onde apenas 1% da população não
é atendida em saneamento básico 2.
Estudos da Agência Nacional de Águas (ANA)
revelam que 3.059 municípios demandam R$ 22,2 bilhões em investimentos prioritários, até 2015, em obras
nos mananciais e nos setores de armazenamento e
distribuição de água com o objetivo de suprir o enorme
déficit existente e garantir o abastecimento àquelas cidades que terão 139 milhões de habitantes até 2025.
O Norte e o Nordeste requerem maiores somas
de investimentos, em razão da precariedade dos pequenos sistemas de abastecimento da Região Amazônica, a escassez hídrica do semiárido setentrional e
a baixa disponibilidade de água das bacias hidrográficas litorâneas do Nordeste, segundo esclarece a ANA.
A Agência elegeu em 2011 como prioritários os
investimentos na implantação de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos nas cidades em que
o lançamento de efluentes têm risco potencial de poluição de mananciais de captação, estimando em R$ 7
bilhões a alocação de recursos necessários até 2015.
De acordo com o Plano Nacional de Saneamento
Básico (2010), seriam necessários investimentos da
ordem de R$ 300 bilhões ou R$ 15 bilhões por ano,
para alcançar, em 2030, a universalização do acesso
da população à água potável e ao esgoto sanitário, o
que não vem ocorrendo.
2

Fonte: VELLOSO, Raul. Revista “SANEAR”, editada pela Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE).
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Todavia, segundo levantamento constante da
“Agenda do Setor de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário para 2011-2014”, elaborado conjuntamente pelas entidades ABDIB, ABCE, ABCON,
AESBE e outras, foram investidos em saneamento básico R$ 53,9 bilhões, no período compreendido entre
2001 a 2010, o que corresponde a uma média anual de
pouco mais de R$ 5 bilhões, que equivale a 0,16% do
PIB. Em 2011, de acordo com o “SNIS 2011 - Ministério
das Cidades”, o investimento total foi de somente, R$
8,4 bilhões, pouco mais da metade dos recursos anuais
previstos pelo Plano Nacional para o período 2011-2030.
Nesse ritmo, a meta de universalização do acesso
ao saneamento somente seria alcançada em 2046, ou
seja, 16 anos após a data prevista. Assim, o espaço que
se abrirá com a desoneração tributária ora proposta
certamente contribuirá para a alocação de recursos,
por parte das companhias de saneamento, em atividades voltadas para expansão das redes de saneamento
básico e aumento do acesso a esses serviços.
Por fim, é indispensável mencionar que a universalização do saneamento básico tem como consequência uma série de benefícios sociais e econômicos.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) lista os
seguintes impactos positivos3: (1) redução de 25%
nas internações e de 65% na mortalidade decorren-
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tes de infecções gastrintestinais; (2) aumento de 30%
no aproveitamento escolar; (3) economia de cerca de
R$ 300 milhões por ano em horas de trabalho pagas,
mas não trabalhadas, em razão de infecções diversas;
(4) redução em 19% da probabilidade de o trabalhador faltar ao serviço por causa de infecção gastrintestinal; (5) aumento da produtividade do trabalhador em
13,3%, gerando aumento real da massa salarial em
3,8%; (6) redução das desigualdades regionais, em
razão de as carências de saneamento e seus reflexos
negativos são muito mais intensos nas Regiões Norte
e Nordeste; (7) valorização da ordem de 18% dos imóveis que passarem a contar com acesso às redes de
saneamento e consequente aumento da arrecadação
de IPTU e ITBI. Além disso, a OMS divulga que cada
R$ 1 investido em saneamento básico gera uma economia de R$ 4 nos serviços de saúde.
Assim, os dados expostos sugerem a urgente e
imperiosa necessidade de substancial expansão dos
serviços de fornecimento de água e esgoto sanitário,
que pode ser estimulada mediante desoneração dos
impostos e taxas incidentes sobre o seu preço.
Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro
3

Fonte: FGV. “Benefícios econômicos da expansão do saneamento

brasileiro”, 2010. Apud Instituto Trata Brasil.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
....................................................................................
Seção II
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
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b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos
os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes
materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de
leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional
nº 75, de 15-10-2013)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A proposta de emenda à
Constituição que acaba de ser lida está sujeita às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O Senado recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 87, de 2013 (nº 1.390/2013, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº
2.937/2013-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela
Resolução nº 32/2013, do Senado Federal (TC
019.419/2013-9);
– nº 88, de 2013 (nº 1.403/2013, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº
2.920/2013-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela
Resolução nº 37/2013, do Senado Federal (TC
022.473/2013-0); e
– nº 89, de 2013 (nº 1.421/2013, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº
2.930/2013-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela
Resolução nº 19/2013, do Senado Federal (TC
015.482/2013-8).
Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
São os seguintes os Avisos na íntegra:
AVISO Nº 87, DE 2013
Aviso nº 1.390 – Seses – TCU – Plenário
Brasília, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, via Secretaria-Geral da Mesa, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do
processo nº TC 019.419/2013-9, na Sessão Ordinária
de 30-10-2013, 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 dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, na Presidência.
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AVISO Nº 88, DE 2013
Aviso nº 1.403 – Seses – TCU – Plenário
Brasília, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.864 (SF), de
16 de agosto de 2013, cópia do Acórdão proferido
pelo Plenário desta Corte nos autos do processo nº
TC 022.473/2013-0, na Sessão Ordinária de 30-102013, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, na Presidência.
AVISO Nº 89, DE 2013
Aviso nº 1.421 – Seses – TCU – Plenário
Brasília, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.293 (SF), de 31 de
maio de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 015.482/20138, na Sessão Ordinária de 30-10-2013, 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 dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, na Presidência.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, o Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para falar antes da
Ordem do Dia, ou seja, agora, como o primeiro Líder
a ter chegado a este Parlamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – V. Exª está inscrito, então, como
o primeiro Líder, pelo PSDB, antes da Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – Como Líder da Minoria.

NOVEMBRO DE 2013
79234 Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, vi o Senador Acir
Gurgacz, vi a Senadora Vanessa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – E vi o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Peço para me inscrever para falar em nome do
PDT, pela Liderança, como segundo Líder a inscrever-se no dia.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela Liderança do PDT, o eminente Senador Acir Gurgacz...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pelo PDT.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Antes ou após a Ordem do Dia?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Antes da Ordem do Dia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Senadora – grande Senadora
catarinense, do Amazonas hoje – Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, quero solicitar a minha inscrição para falar no período de comunicação inadiável,
comunicando que fui a primeira a chegar a este plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Fica registrado, então. Entrei depois, não posso testemunhar, mas fica como a primeira
mulher que adentrou este plenário, ou a primeira dos
Senadores, inclusive, a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, o eminente Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Também para uma comunicação inadiável, peço a
minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O Senador Eduardo Suplicy é
o segundo inscrito para uma comunicação inadiável.
E o terceiro fica sendo, então, este que abre a sessão,
Casildo Maldaner.
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Primeiro inscrito, na ordem normal dos Srs. Senadores, o eminente Senador do Distrito Federal Rodrigo
Rollemberg, a quem concedo a palavra, pelo tempo
regimental. Logo após, para uma comunicação inadiável, a Senadora Vanessa Grazziottin, será a primeira. Depois, um inscrito, e aí será o Líder Mário Couto,
depois vem um inscrito, o segundo da comunicação
inadiável e assim sucessivamente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, assumo a tribuna na tarde de hoje para
registrar um grande momento do Senado Federal, um
grande debate realizado hoje na Comissão de Educação, muito bem presidida pelo Senador Cyro Miranda,
sobre a Meta 4 do Plano Nacional de Educação.
Nós tivemos sete convidados: a Srª Patrícia Luiza
Ferreira Rezende, professora, doutora, surda; a Eugênia Augusta Gonzaga, que é Procuradora Regional da
República; a Srª Rosângela Machado, que é Secretária de Educação do Município de Florianópolis; a Srª
Ana Cristina Correia e Silva, que é professora e Vice-Diretora do Centro de Ensino Especial de Brasília,
pós-graduada em Esporte Educacional; a Srª Macaé,
que também é mestre em Educação e atualmente é
Secretária de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão da Secretaria de Educação
Continuada; o Sr. José Turozi, Vice-Presidente da Federação Nacional das Apaes; e o nosso ex-Senador
e hoje Vice-Governador e Secretário de Educação do
Paraná, Flávio Arns.
E o tema me fez ir à Comissão de Educação para
acompanhar o Plano Nacional de Educação, mas especialmente a Meta 4, que trata da universalização
para a população de 4 a 17 anos, com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica,
assegurando-lhes o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
nos termos do art. 208 da Constituição Federal.
Isso é como está o início do enunciado do texto
hoje da Comissão de Constituição e Justiça, de lavra do Senador Vital do Rêgo, depois de um grande
debate, porque o Governo Federal, quando enviou o
Plano Nacional de Educação, queria garantir que todo
o atendimento de pessoas com deficiência se desse
por meio do ensino regular.
O que vimos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Ana Amélia, depois de um grande
debate, que muitas vezes acirrou os ânimos, até extrapolou, com momentos de bastante tensão, é que
conceitualmente a educação inclusiva é correta, que
vem avançando no Brasil, vem evoluindo. E hoje temos
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um número cada vez maior de pessoas com deficiência
estudando no ensino regular.
Mas o debate também nos mostrou, a partir de
depoimentos de pessoas muito atuantes na área,
como o ex-Senador Flávio Arns, hoje Secretário de
Educação do Paraná, como também da Vice-Diretora
do Centro de Ensino Especial do Distrito Federal, que
o bom senso recomenda que façamos uma transição e
possamos conciliar neste Plano Nacional de Educação,
que prevê metas para os próximos dez anos, o ensino
regular com os centros de ensino especial e as Apaes.
O debate serviu para identificar que grande parte
de nossas escolas regulares não está ainda preparada
adequadamente para receber as pessoas com todos
os tipos de deficiência. E isso tivemos a oportunidade
de ver – o Senador Cyro Miranda e a Senadora Ana
Amélia me honraram muito ao aceitarem o meu convite – ao visitarmos um centro de ensino especial do
Distrito Federal.
Ficou muito claro ali que há alunos com um conjunto de deficiências extremamente diversificadas, algumas exigindo um atendimento individualizado, sendo
assim impossível às escolas regulares da forma como
estão organizadas hoje fazerem aquele atendimento.
As intenções de quem preparou o Plano Nacional
de Educação no sentido de garantir o acesso à educação através do ensino regular podem ser as melhores, mas o fato é que, na realidade, pela condição das
nossas escolas, o que se produziria seria um grande
processo de exclusão social. Isso ficou muito claro.
Eu tenho a impressão de que todos os Senadores
que estavam presentes hoje na Comissão de Educação saíram convencidos da necessidade da coexistência do ensino regular com o ensino especial, com
as Apaes, ainda que as matrículas devam ser feitas
preferencialmente no ensino regular.
E eu quero aqui aproveitar, Sr. Presidente, para
registrar um documento do Conselho Nacional de Secretários de Educação, ou seja, são os gestores que
lidam com a realidade no seu dia a dia que, numa carta encaminhada ao Ministro de Estado da Educação,
declaram que não há nenhum modelo de atendimento
aos alunos portadores de necessidades educacionais
especiais, seja o de rede regular ou o de escola especial, que isoladamente se mostre capaz de oferecer
resposta satisfatória a todos os casos, haja vista que
a multiplicidade e a complexidade dos desafios em
relação à escolarização desse público impõem soluções pensadas em consonância com cada realidade.
E por fim, eles solicitam ao Senado Federal, Senadora Ana Amélia, a aprovação do texto da Câmara
com a palavra “preferencialmente” matriculadas no
ensino regular.
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É importante registrar que o Congresso Nacional
contribuiu para um grande avanço ao aprovar a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, com status constitucional. E ali, ao garantir
a acessibilidade total às pessoas com deficiência, o
direito à educação, deixa muito claro, no seu art. 4º,
inciso III, que as pessoas com deficiência, as entidades representativas das pessoas com deficiências,
as famílias das pessoas com deficiências devem ser
ouvidas e devem ter a oportunidade de decidir qual é
a escola mais adequada para promover a educação
dos seus filhos e dos seus familiares. Ou seja, o que
fica claro é que todos, absolutamente todos, são favoráveis à escola inclusiva. Nós queremos melhorar a
escola inclusiva. Nós queremos avançar na escola inclusiva, mas nós não podemos, nas condições atuais
– seria um grande equívoco –, obrigar as pessoas a
matricularem os seus filhos, os seus familiares numa
escola regular, porque, em muitos lugares do Brasil,
as escolas regulares não estão preparadas, não estão capacitadas para receberem pessoas com alguns
tipos de deficiência.
E o que diz a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é exatamente a obrigatoriedade de o Estado prover o serviço, o acesso à
educação, mas dando a condição para a pessoa com
deficiência optar pela melhor alternativa.
Até a Profa Patrícia, indicada pela Federação
Nacional dos Surdos, que fez um depoimento emocionante em Língua Brasileira de Sinais, resumiu isso
tudo com a frase: “Nada sobre nós sem nós.” Ou seja,
os surdos querem ser ouvidos e defendem, no caso
específico deles, a escola bilíngue, a classe bilíngue e
também as classes bilíngues na escola inclusiva. Eles
querem ser alfabetizados, querem aprender Português,
Matemática, História e Geografia na sua língua, que
é a Língua Brasileira de Sinais, que vai lhes permitir
desenvolverem-se, em toda a sua completude, todas...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... as suas habilidades – habilidades estas muito bem demonstradas pela Sra Patrícia,
que fez um depoimento emocionante. Inclusive, um
posterior depoimento do Senador Lindbergh mostrou
o seguinte: que, numa audiência pública aqui, mais
de oito mil surdos representados por uma federação
disseram que querem a escola, sim. Eles querem uma
escola bilíngue tendo como primeira língua a Língua
Brasileira de Sinais. E, se eles, que são os interessados, que são o objetivo, querem assim, por que não
fazer da forma como eles querem?
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Então, nós não podemos nesta questão ter uma
visão autoritária de o Estado ou o Governo querer impor uma visão sem ouvir, efetivamente, sem escutar,
efetivamente, as pessoas interessadas, que são as
pessoas com deficiência.
Eu tenho convicção de que o bom senso vai prevalecer em relação a esta questão. O Senado Federal
já avançou muito no relatório do Senador Vital do Rêgo
ao recuperar parte do texto da Câmara, garantindo a
coexistência das escolas regulares inclusivas. E queremos essas escolas cada vez mais inclusivas, mas
sem excluir, sem desconhecer o trabalho das APAEs,
o trabalho dos centros de ensino especial de educação
de pessoas com algum tipo de deficiência.
A Senadora Ana Amélia já deu um depoimento
no plenário sobre esta questão. O Senador Cyro Miranda já deu um depoimento. E eu peço que a Senadora
Ana Amélia possa dizer novamente o que ela viu no
Centro de Ensino Especial porque eu tenho certeza,
Senador Casildo, que, depois de as pessoas visitarem
e verem a experiência com seus próprios olhos, elas
terão condições melhores de fazer um julgamento. E
eu peço licença a V. Exa para ouvir, com muita alegria,
a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, eu queria agradecer-lhe a
oportunidade. Nosso trabalho no Senado é desumano
na medida em que muitas das audiências públicas são
supervenientes, acumulam-se em vários temas em que
temos interesse. Na companhia de V. Exª e do Senador
Cyro Miranda, visitei, pela primeira vez, uma instituição
pública de ensino de educação especial. Eu desmoronei em face dos depoimentos dos pais em relação ao
desempenho dos alunos de todas as idades . E ouvi
aquela Procuradora da República, cuja posição eu respeito, porém gostaria de ressaltar que o Procurador da
República lá presente, pai de uma criança portadora
de necessidades especiais, disse que só encontrou ali
o lugar adequado para a educação do filho portador
de necessidades especiais, e, como homem da lei,
interpretou, com muita clareza, a constitucionalidade
da Meta 4. Eu entendo também, Senador Rodrigo Rollemberg, que, se esta Casa confirmar o que a Câmara
Federal decidiu e deliberou, mantendo a palavra “preferencialmente”, não retira dos pais o direito de escolha
a expressão “preferencialmente em escola regular”.
Evidentemente, por exemplo, no caso dos portadores
da síndrome de Down, eu creio sinceramente que a
escola regular é o melhor caminho, mas não o é para
a maioria das outras deficiências, como a gente viu
em relação a alguns casos de crianças e idosos com
necessidades especiais.
(Soa a campainha.)
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A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria /PP – RS) –
Então, eu queria cumprimentar o corpo dos professores da direção do Centro de Ensino Especial que eu
visitei na companhia de V. Exª e do Senador Cyro Miranda. Ali eu acreditei mesmo que a Meta 4 deve ser
mantida e acho que o serviço que fazem instituições
como as APAEs é extremamente relevante. Há pouco
eu falava com o Prefeito de Igrejinha, no meu Estado,
que repassa da Prefeitura R$33 mil para que aquela
escola atenda 75 pessoas portadoras de necessidades
especiais. São esses exemplos. E ele deu uma declaração: “Se não fosse a APAE, nós não teríamos como
atender essa demanda de crianças e adultos portadores de necessidades especiais”. Portanto, eu queria
cumprimentá-lo pelo pronunciamento e também pela
audiência pública lá na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia.
Só para concluir, destaco que essa é a beleza da
democracia, Senador Casildo Maldaner.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – É o direito de escolha, é a oportunidade de escolha. E ali ficou claro que todos são
entusiastas da escola inclusiva. Eu fiz questão de reconhecer os avanços que nós tivemos no Brasil nos
últimos anos do ponto de vista das escolas inclusivas.
Aumentou o número de Municípios hoje que oferecem alternativa da escola inclusiva. É claro que hoje a
maioria das pessoas com deficiência, ou grande parte
delas, encontram, nas escolas inclusivas, o ambiente
ideal para o seu aprendizado. Mas nós não podemos
forçar e nós não podemos retirar a oportunidade de
outras escolas – como centros de ensino especial e
de APAEs, em casos muito graves, que dependem de
atendimento pessoal – oferecerem essa educação.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa lhe cumprimenta e
quero me associar, até porque nós também, em meu
Estado de Santa Catarina, vivemos os mesmos dramas. E nós queremos que todos os filhos estudem em
escolas regulares, mas esses com carência, portadores de deficiências especiais, merecem tratamentos
diferenciados. Sem dúvida alguma, o pronunciamento
de V. Exª tem total procedência.
Na sequência, temos aqui, como comunicação
inadiável, a eminente Senadora Vanessa Grazziotin,
pelo tempo regulamentar de cinco minutos.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão da oradora.) – Com a benevolência de V.
Exª, Senador catarinense Casildo Maldaner, sei que uns
poucos minutos a mais V. Exª permitirá que eu utilize.
Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu venho a tribuna para tecer alguns comentários,
falar aqui de algumas impressões que tenho acerca
de uma matéria que foi publicada no jornal Folha de
S.Paulo no dia de ontem, segunda-feira. Uma matéria
que utiliza quase toda uma página de jornal, a página
A4, cuja chamada é a seguinte: “Agência brasileira espionou funcionários estrangeiros”. E a matéria relata
algumas ações desenvolvidas pela Agência Brasileira
de Inteligência (Abin) entre os anos de 2003 e 2004. E
relata não apenas fatos, mas também reproduz parte de
documentos que seriam documentos da própria Agência
Brasileira de Inteligência. E a matéria, Sr. Presidente,
não de forma direta, mas indireta, tenta ligar esse fato
às ações que o governo norte-americano, em especial,
a NSA, vem desenvolvendo nestes últimos anos, tendo
como alvo todos os países, ou quase todos.
Após essa publicação, Sr. Presidente, ontem, tanto
aqui no Senado quanto na Câmara, vários parlamentares se revezaram em pronunciamentos dizendo que
essas revelações de que a Abin estaria monitorando
funcionários de embaixadas de outros países colocariam em xeque a reação da Presidenta Dilma quanto
à espionagem. Disseram que a Presidenta Dilma discursou nas Nações Unidas, na abertura da Assembleia
das Nações Unidas, da ONU, que cancelou a visita que
faria aos Estados Unidos, e que essa reação teria sido
uma reação dura contra a espionagem norte-americana
que atingiu o Brasil, que atingiu brasileiros e brasileiras, inclusive a ela própria. E alguns parlamentares
chegaram a dizer o seguinte, Sr. Presidente: “Como
se vê, uma mão que afaga é a mesma que apedreja”.
Mas não foi só isso não. Alguns parlamentares
chegaram a dizer que não necessitaria a Presidenta do Brasil – isso foi um Deputado que disse – que
esse episódio divulgado no dia de ontem, arranha a
credibilidade do Brasil no exterior, abre aspas: “Qual
credibilidade que o Governo brasileiro tem para alavancar movimento mundial contra os Estados Unidos? O
Governo perdeu a oportunidade de ter feito um acordo com os americanos e uma discussão de alto nível,
em vez desse piti de que estava sendo monitorado”,
fecha aspas.
Ora, Sr. Presidente, primeiro, quero dizer que
não há como comparar as ações que o governo americano realiza com essas ações da Abin, que, desde
ontem, têm sido divulgadas pela imprensa. Não há. E,
se todos lerem a matéria e prestarem atenção, inclu-
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sive nos documentos que são reproduzidos, reparam
quais os métodos utilizados pela Agência Brasileira de
Inteligência, a Abin: nenhum método ilegal. Pelo contrário, monitoramento, acompanhamento motorizado,
ou seja, de carro ou a pé, a servidores de embaixadas
e todas as ações classificadas como ações de contraespionagem, porque havia, sim, a possibilidade de
o Brasil estar sendo alvo de determinadas ações de
outras embaixadas de outros países.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Então, foram ações de contraespionagem, e nenhuma delas, repito, Sr. Presidente,
nenhuma delas desrespeitou a legislação brasileira,
nenhuma delas desrespeitou qualquer protocolo ou
convenção internacional. Nenhuma delas interceptou,
de forma ilegal, correspondência de diplomatas, de embaixadores. Nenhuma delas monitorou, de forma ilegal,
conversas de cidadãos de outros países. Então, não
há como comparar, Sr. Presidente, de jeito nenhum.
Eu quero dizer o seguinte: o Brasil acaba de entregar às Nações Unidas, ao Alto Comissariado da
Defesa dos Direitos Humanos, uma moção que o Brasil assinou juntamente com a Alemanha, uma moção
que pede mudança de métodos no âmbito internacional, para que os direitos humanos sejam protegidos,
para que os Estados Unidos não continuem a fazer,
contra povos...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... de grande parte dos países
do mundo, o que vem fazendo.
Não atinge apenas a primeira Ministra Angela
Merkel, não atinge apenas a Presidenta do nosso Brasil, que teve o seu celular interceptado, Sr. Presidente!
Atinge todo o povo, que tem as suas comunicações
interceptadas, de acordo com as matérias, não só por
e-mail, mas também por telecomunicações. Isso, sim,
é desrespeitar a lei. Essas ações é que nós temos
que ser contra.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que nós, pela CPI,
estamos acompanhando o noticiário internacional. O
que nós estamos percebendo é que há uma tentativa
de manipulação, por parte do governo norte-americano,
em relação às notícias, porque, cada vez mais, aquele país fica isolado. Porque não apenas o Brasil, mas
a União Europeia, países do mundo inteiro, vizinhos
nossos, sul-americanos, centro-americanos, também
manifestam sua posição contrária às atitudes tomadas pelos Estados Unidos. Diante disso, é óbvio que
o governo americano começa a trilhar o caminho do
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isolamento, e ele precisa sair do isolamento. E o que é
que faz? Tenta colocar outros países na mesma rinha,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –... com o mesmo problema.
Não é só o Brasil, não, Sr. Presidente. Matérias
semelhantes a essas têm sido divulgadas na França,
têm sido divulgadas na Rússia, têm sido divulgadas
na Alemanha, tentando dizer que aqueles países, esses países, como o Brasil, têm a mesma prática dos
norte-americanos. Não é verdade, Sr. Presidente, não
é verdade.
Eu creio que todos esses fatos que vêm a conhecimento público, todos os fatos, nenhum deles desmentido, são revelações muito importantes. Primeiro porque
requerem mudanças internas em todos os países. E,
no nosso País, essas mudanças vêm ocorrendo já.
Não podemos mais – é uma medida que a Presidência está adotando, e nós já estudamos estudando
isso na CPI – permitir compra pública de equipamentos
que não sejam auditáveis, equipamentos de informática
que não sejam auditáveis, softwares que não sejam...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Há necessidade de que o Brasil
tenha o seu próprio e-mail mais bem protegido, que
use criptografia própria e não criptografia vendida por
empresas americanas, que o Estado brasileiro, como
a sexta, a sétima maior economia do Planeta, tenha o
seu próprio satélite.
Agora, para além dessas mudanças internas em
cada Nação, há mudanças no âmbito das relações internacionais que têm de ocorrer. O mundo caminha a
passos largos em relação a essas mudanças, e isso
não agrada nem um pouco os norte-americanos.
Então, quero aqui, Sr. Presidente, repelir qualquer tipo de manifestação que tenta comparar algumas atividades da Abin com as ações desenvolvidas
pelos norte-americanos. Não há nada, absolutamente
nada que possa levar à comparação, Sr. Presidente,
por menor que seja.
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Absolutamente nada. Pelo contrário, o que me parece ser é uma defesa não explícita,
mas uma tentativa de defesa implícita dos americanos,
o que lamento profundamente, Sr. Presidente! Lamento
profundamente, porque, repito, não é uma questão de
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governo, é uma questão de Estado, é uma questão de
defesa dos direitos humanos!
Então, qualquer tentativa de comparar ações
desenvolvidas pela Abin com ações da NSA, repito,
é uma forma indireta de defender essas ações ilegais
promovidas pelos Estados Unidos e que atentam contra os direitos humanos dos povos do mundo inteiro,
Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após as manifestações da
Senadora Vanessa Grazziotin, na ordem regular dos
Srs. Senadores inscritos, passamos a palavra à Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, pelo tempo
regulamentar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Em seguida, temos a inscrição
do primeiro orador inscrito como Líder, Senador Mário
Couto. Após o Senador Mário Couto, temos, na sequência dos oradores inscritos, o Senador Pedro Simon,
do Rio Grande do Sul.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Apenas para assinalar que na Tribuna de Honra do
Senado estão os representantes do Fundo Aerus: Comandante Zoroastro, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Srª Graziella Baggio, ex-Presidente do Sindicato dos Aeronautas, Sr. Ivan Martins, Carlos Henke,
Iara, Amaury Guedes e outros mais, representantes
dos mais diversos Estados.
A Senadora Ana Amélia, os Senadores Paulo
Paim, Pedro Simon e tantos outros têm batalhado
aqui para que possam a Ministra Gleisi Hoffmann e o
Advogado-Geral da União, Luís Adams, chegar a uma
solução satisfatória, com todo o nosso empenho, dando
força à causa, inclusive os Senadores do Rio Grande
do Sul. Todo o apoio.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa recebe a manifestação de V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, a respeito
dos aeroviários.
A Senadora Ana Amélia, os gaúchos e nós, catarinenses, muito temos debatido na Casa para encontrar uma solução.
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Ficam registrados a manifestação de V. Exª e os
cumprimentos à diretoria da associação, que se encontra na Tribuna de Honra da Casa.
Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Casildo
Maldaner, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu não poderia
deixar de também fazer o registro, muito especial, da
presença dessas pessoas que não perdem a esperança de ver chegar o dia de uma solução definitiva para
um problema que se arrasta há décadas.
São muitas as pessoas que já morreram sem ter
visto o resgate de um direito líquido e certo. E o apelo
que faço... O Senador Paulo Paim tem-se envolvido
pessoalmente.
Ontem mesmo houve uma produtiva audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos. Teremos
uma audiência, na Comissão de Assuntos Sociais, com
os planos de previdência complementar para evitar que
os planos atuais corram o risco de repetir a infelicidade, eu posso dizer, do caso Aerus.
Então, nós vamos continuar – e o Senador Paim
tem sido um intenso batalhador por essa causa –, mas
penso que não é apenas o Poder Executivo, na pessoa do Advogado-Geral da União, Luís Inácio Adams,
mas também o Supremo Tribunal Federal... Eu apelo,
novamente, da tribuna, ao Ministro Joaquim Barbosa,
Presidente do Supremo, que pediu vista de um voto
exemplar que reconhecia os direitos todos da Varig na
diferença tarifária, o que era um ganho para também
aqueles que contribuíram para o Fundo Aerus e não
viram o resgate.
Recebi, esta semana, uma trágica mensagem,
dada por Paulo Resende, dando conta de que uma
integrante do Fundo Aerus corria o risco de perder
a sua casa por uma ação que o Fundo Aerus movia
contra ela.
Ora, aí é dupla a tragédia: a tragédia de não receber o seu direito a uma aposentadoria adequada e,
o mais grave ainda, a tragédia de perder, numa ação,
a sua própria moradia.
Então, eu queria me solidarizar com a causa e
dizer que vamos continuar aqui, na tribuna, que é a
arma de que nós dispomos, pressionando para a solução desse grave problema.
Então, sejam sempre bem-vindos a esta Casa,
porque esta é a Casa da democracia, a Casa da população e das demandas legítimas, como é o caso Aerus.
Hoje, nós tivemos, no âmbito da Comissão, Senador Casildo Maldaner, uma produtiva reunião, que eu
requeri, na Comissão de Assuntos Sociais, para tratar
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da isonomia no tratamento tributário a equipamentos
hospitalares. Ela foi presidida pela Senadora Vanessa
Grazziotin e, depois, pelo Senador Waldemir Moka.
Por incrível que pareça, hoje, todo equipamento
importado é isento de qualquer imposto. Mas, se um
hospital for comprar o equipamento, uma cama hospitalar ou um esterilizador, de uma empresa brasileira, aqui, ele vai pagar, dependendo do produto, 18%,
19%, 20%, 30% a mais.
Senador Casildo Maldaner, o senhor é de Santa
Catarina, um Estado marcado pela força das pequenas
e médias empresas. Noventa por cento das empresas
brasileiras de equipamentos hospitalares são pequenas
e médias. De 2007 até agora, houve uma queda de,
pelo menos, 5% na participação das empresas nacionais no fornecimento dos equipamentos hospitalares.
E hoje, nessa audiência, se chegou à conclusão de
que ou o Governo está fazendo uma opção... O déficit
para a compra de produtos para a saúde, medicamentos ou equipamentos hospitalares, o déficit na balança
comercial é de R$10 bilhões.
Um terço desse valor, pouco mais de R$3 bilhões,
se refere à compra dos equipamentos hospitalares que
poderiam ser fabricados aqui, gerando mais empregos, gerando mais renda, porque emprego é gerador
de renda, acessando novas tecnologias e ampliando
a capacidade das unidades hospitalares públicas e
privadas para comprar equipamentos mais baratos.
Eu cheguei até a indagar se era uma política de
Governo a opção pela importação, tendo a indústria brasileira capacidade integral de fazer este fornecimento.
Os hospitais beneficentes e os hospitais universitários – portanto públicos – representam 90% do mercado. E esses 90% preferem a importação, porque não
há custo. Claro, fica mais barato. Em compensação,
isso é pago com o sacrifício do corte dos empregos no
setor que seria altamente não só empregador de mão
de obra, mas também gerador de tecnologia.
Enquanto a desoneração para importação é total,
o produto nacional paga IPI, paga ICMS, paga PIS e
paga Cofins. Essa distorção foi apresentada na reunião, pelo Presidente-Executivo da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a Abimo, Paulo Henrique Fraccaro, e pelo representante
da Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas, Gonçalo de Abreu
Barbosa. O positivo é que esse problema foi também
reconhecido por Eduardo Jorge Valadares, Diretor do
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em
Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde.
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O assessor técnico da Subsecretaria de Tributação e Contencioso da Secretaria da Receita Federal,
Alexandre Guilherme de Andrade, deu uma explicação,
do ponto de vista tributário e fiscal, para essa distorção.
A situação conflitante entre cobrança de impostos
à produção nacional e isenção aos produtos importados
vem de uma interpretação da própria Receita Federal
à Constituição. E essa interpretação prejudica muito
a competitividade da indústria brasileira.
Um exemplo é o do aparelho esterilizador. Atualmente, sem a isonomia tributária, esse produto é
18,5% mais caro que o importado. Isso contribui para
que a participação nacional desse setor esteja, como
eu disse, caindo. Passou de 43,5%, em 2007, para
38,9%. E a tendência, se isso não for mudado, Senador
Casildo, é que caia ainda mais e que sejam fechadas
mais fábricas produtoras de equipamentos hospitalares e odontológicos.
O pedido das entidades é que a Receita Federal amplie a desoneração atualmente válida para os
importados também aos fabricantes nacionais. Para
isso, ao término da audiência, fizemos alguns encaminhamentos, através do nosso Presidente, Waldemir
Moka, em busca de uma solução. Em uma semana,
o Ministério da Saúde se comprometeu a emitir nota
técnica à Receita Federal para que faça um estudo
sobre essa dificuldade vivida pelo setor.
Não há dúvida de que existem argumentos importantes, mas não podemos demorar muito tempo para
comprovar o que está claro, que um setor estratégico...
Veja, Senador Casildo, que o Governo cria o Mais
Médicos, que é, digamos, a menina dos olhos do atual
Governo, e esse setor é estratégico também.
Então, é a indústria nacional que está em jogo, o
esfacelamento da indústria nacional. Então, seria muito conveniente que uma política de Estado não viesse
dar proteção ou dar privilégio, mas dar tão-somente
tratamento igual. Não é privilégio, não é vantagem, é
tratamento igual ao dado ao produto que vem de fora.
Quando compramos o produto lá fora, estamos gerando emprego lá fora, estamos pagando imposto lá fora
para os produtores alemães, americanos, franceses,
de onde for, pelo produto que estamos importando. É
exatamente esse o problema.
Não há dúvida de que existem argumentos, mas
não podemos demorar para comprovar exatamente
que esse setor não pode ser prejudicado.
Alerto também para outro argumento: o de que
é preciso cuidado com a desoneração. Não costuma
ser levado com consideração pelo Governo Federal
quando isenta, por exemplo, a produção de carros do
IPI, o que atinge diretamente os Municípios brasileiros, comprometendo os serviços em prefeituras de
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todo o País e também dos Estados, porque também
compõem o FPM.
A projeção para 2013 do total dos tributos pagos no consumo de produtos do setor filantrópico é
de R$1.498 bilhão. Esse dinheiro – apontam as entidades filantrópicas – poderia beneficiar diretamente
a população.
Com o benefício da isenção tributária, o setor filantrópico poderia utilizar o recurso investindo em mais
leitos, gerando um crescimento de 11% na oferta de
leitos de enfermaria ou 26% em leitos de UTI ao SUS.
Hoje, o Brasil tem 329.101 leitos hospitalares. Sem
os tributos, poderia ter 364.791. Seria um crescimento de 11%. Em leitos de UTI, os leitos SUS existentes
são 19.012...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/ PP – RS)
– ... mas há uma projeção de ampliar para 23.992 –
um crescimento de 26% – caso os recursos pagos em
impostos fossem aplicados nesse setor.
Para terminar, Presidente Casildo Maldaner, outro
exemplo da distorção.
Na compra de uma cama hospitalar incidem 18%
de ICMS, 8% de IPI e 9,25% de PIS e Cofins. O produto importado, por sua vez, está isento desses tributos,
tornando-se mais atrativo para o comprador. Mais um
arrasa-quarteirão para a indústria nacional.
É, portanto, preciso simplificar o sistema tributário e reduzir essa carga que está asfixiando o setor
produtivo, mesmo numa área estratégica como a do
setor hospitalar.
A Receita Federal já está trabalhando – e aí temos que elogiar –, tendo criado um sistema que protege a área da aeronáutica como indústria estratégica.
Também criou um sistema de tributação especial para
a indústria da defesa, que também é estratégica. Falta agora introduzir como setor estratégico para essa
rede de benefícios de simplificação tributária também
a indústria de proteção da indústria de equipamentos...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/ PP – RS)
–... hospitalares e odontológicos.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Quero, inclusive, me associar a
V. Exª, Senadora Ana Amélia. Se pensarmos na importação de equipamentos para os quais não há similares
no Brasil, é óbvio que precisamos buscar uma solução
para atender as pessoas. Mas, se são iguais aos que
produzimos no Brasil e aqui há uma carga tributária que
concorre com os importados, minha Nossa Senhora!
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Já temos em tramitação um projeto para as fábricas nacionais que produzem equipamentos para deficientes. Esse projeto prevê isenção total. Mas V. Exª
vai mais longe: o seu projeto procura defender a indústria nacional de equipamentos para a saúde. É geral,
não é só para deficientes. A proposta é melhor ainda.
Meus cumprimentos!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, temos, como
orador inscrito para uma comunicação, o Senador
Mário Couto, Senador Gim Argello.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Sr. Presidente, pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Ele está inscrito como primeiro, em nome do PSDB, pela Minoria, Líder da Minoria.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Temos aqui, na ordem, o Senador Alvaro Dias, que está inscrito como Líder do PSDB,
o Senador Mário Couto, que está inscrito como Líder
da Minoria, e o Senador Gim Argello, que está inscrito
como Líder do PTB.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Cyro
Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Sr. Presidente, o Ciro Nogueira ainda não veio,
mas eu estou presente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Todo mundo quer ser Ciro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Sem revisão do orador.) – Eu queria saber se
ainda há espaço para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Nós gostaríamos demais, até
porque V. Exª é Presidente da Comissão de Educação
e também um grande representante de Goiás, mas,
infelizmente, já há três inscritos para comunicação
inadiável. Sei que V. Exª está inscrito na ordem normal. Mas, sem dúvida nenhuma, se não chegar a sua
vez, vamos encontrar maneira de fazer uma permuta
com alguém para que V. Exª possa fazer seu pronunciamento não só para Goiás, mas para o Brasil inteiro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Agradeço, como sempre, a generosidade,
as palavras e o jeito político do catarinense Casildo
Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Goiás merece.
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Com a palavra V. Exª, Senador Mário Couto, para
uma comunicação inadiável, como Líder da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Casildo Maldaner, tenho a obrigação, como
Senador da República, de fiscalizar o dinheiro público.
Vejo todas as semanas os gastos do atual governo. Milhões de reais gastos em cartões coorporativos.
A este chamado cartão coorporativo do governo,
para o Brasil ter uma ideia, nenhum Senador, nenhum
Deputado Federal poderá ter acesso. Ela gasta o quanto
quer e como quiser. Falei também aqui, desta tribuna,
de uma diária em Nova York paga pela Presidenta da
República: R$25 mil. Pasmem, senhoras e senhores,
brasileiros e brasileiras, paraenses, do meu querido
Estado do Pará, devotos de Nossa Senhora de Nazaré,
que eu tenho aqui na lapela do meu paletó. Pasmem!
Encontrei, esta semana, mais um terrível gasto
da Presidenta da República. Encontrei Ministros viajando, Presidente, no avião da FAB e comendo caviar.
Eu nem sei o que é caviar, Presidente. Eu perguntei
ao Senador Flexa Ribeiro se ele já havia comido alguma vez caviar na vida dele. Ele me respondeu que
não gostou, que comeu e não gostou, porque é pitiú;
é ova. Eu estou acostumado a comer o meu bagre, lá
no Marajó, e outros peixes que V. Exª – não adianta eu
citar – não vai conhecer o nome. Mas caviar? Acredite
V. Exª se quiser acreditar.
Eu já disse ao povo brasileiro que eu não falo
nesta tribuna sem ter o competente material na minha
mão para provar o que eu falo. Se a TV Senado – onde
está a TV Senado? – puder mostrar o caviar no prato do Ministro Mantega, é bom que mostre ao Brasil.
Ministro Mantega, um dos principais Ministros
desta Nação. Nas viagens aéreas, Brasil, que o Ministro faz, ele só come caviar. Enquanto isso, Brasil,
Brasil querido, aposentados do meu País, população
pobre, a Dilma diz que não há mais pobreza no Brasil.
Estão falando que a Dilma vai ao Marajó. Preparem-se, marajoaras, para mostrar como vocês vivem,
aí no nosso querido Marajó, sem transporte, sem hospitais dignos.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Mostrem para ela.
Já acabou o meu tempo, Presidente? (Pausa.)
Tão rápido assim? Só foi falar em caviar, V. Exª
acelerou o meu tempo.
Já vou descer, Presidente. Não me alongarei, não.
Só em um ano, são R$74 mil de caviar. População brasileira, é por isso que essa população está
indo às ruas. Nunca se ouvia falar em mascarados. Já
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criaram agora os mascarados. Não sei como é... Minha
língua enrola quando vou falar. Como é, Senador Flexa, o nome? Não sei; é “brunc brunc”... Não sei como
é o nome, mas criaram uma nova tropa para ir às ruas
agora. Mas tudo isso é em função...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– ... dessa estupidez que se comete pela Presidenta da
República, ou melhor, pela Presidência da República
e pelos Ministérios.
Olhe aqui, Sr. Presidente: Relações Exteriores.
Isso tudo aqui é com viagens em aviões da FAB. E
essa comida é servida pela R.A. Catering Ltda., que
é contratada pelo governo para servir nos aviões que
fazem viagens para os Ministros. Então, qual é o cardápio? O cardápio é salmão defumado, caviar e camarão
rosa, enquanto os brasileiros comem o quê? Enquanto a farinha dos paraenses – a farinha, paraense, que
tu comes, que não podes deixar de comer porque é
o principal prato teu, pois no feijão tem a farinha, no
arroz tem a farinha, no peixe tem a farinha, no açaí
tem a farinha, paraense – aumentou 104% – 104%!.
E olhem aqui os Ministros da Dilma comendo caviar.
Relações Exteriores, R$20 mil/mês; Meio Ambiente, R$8 mil/mês; Integração Nacional, R$108 mil/mês;
Presidenta da República, R$1,9 mil. Isso é uma estupidez, Senador Pedro Taques. Isso é uma estupidez!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– O Brasil vê isso e se desespera; o povo brasileiro
vê isso e vai às ruas, quer a morte, porque ninguém
aguenta mais ser desrespeitado. Isso é uma falta de
respeito ao povo brasileiro.
Está aí todo mundo zonzo porque pedi uma CPI
para apurar irregularidade nas federações e na Confederação Brasileira de Futebol. Estão querendo retirar as
assinaturas. Enquanto isso, brasileiros e brasileiras, ao
descer desta tribuna, vou mostrar para vocês o quanto é injusto se morar num País como este. Não está
aqui, mas sei de cabeça, esqueci ali na minha mesa.
Enquanto isso, o Brasil, hoje, atualizado – e o
Brasil é o país que mais cobra imposto dos seus filhos – já cobrou, até hoje, R$1,3 trilhão, em valores
arrendondados – R$1,3 trilhão! Para onde vai esse
dinheiro? Eu pergunto. Para onde vai esse dinheiro?
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Enquanto o povo brasileiro vê a inflação chegar, vê
a sua mesa diminuir, os Ministros andam em avião da
FAB, comendo caviar.
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E, aí, Presidente, ninguém aguenta. É muito dinheiro que o brasileiro paga. Nem os mensaleiros conseguiram roubar esse tanto de dinheiro que o brasileiro
paga. Nem os mensaleiros, especialistas em roubar a
Pátria, nem eles, acho eu, conseguiriam roubar todo
esse dinheiro arrecadado até hoje do bolso do brasileiro.
Ah, petistas, o Brasil já deseja, há muito tempo, a
sua saída, o seu desaparecimento desta terra amada,
chamada Brasil. Vieram para ela para institucionalizar
a corrupção; para fazer o povo sofrer. Enganaram todo
mundo, inclusive eu, que pensei que eram sérios. Eu
pensei que vocês eram sérios! Vocês são mentirosos
– mentirosos!
Ei, Mantega, vou usar um provérbio da minha terra querida, o Marajó: Ei, Mantega, te manca! Mantega,
te manca! Vai comendo caviar enquanto a população
brasileira passa fome, Mantega. Te manca, Mantega!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB-SC) – Após ouvirmos as palavras do
Líder da Minoria, Senador Mário Couto, concedemos
a palavra, na sequência de Senadores inscritos, ao
Senador Pedro Simon, também do Rio Grande do Sul.
Após o Senador Pedro Simon, para uma comunicação inadiável, está inscrito o Senador Eduardo Suplicy; e, como orador inscrito, o Senador Flexa Ribeiro,
em permuta com o eminente Senador Alvaro Dias.
Senador Pedro Simon, o Brasil anseia por ouvi-lo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Meu querido amigo de uma vida inteira de
luta, é com muito carinho que assomo à tribuna com
V. Exª na Presidência.
Acompanho seu trabalho, seu esforço, no governo
de Santa Catarina, na Assembleia daquele Estado, no
Congresso Nacional, no nosso velho MDB, no Banco
de Desenvolvimento. V. Exª é um paradigma de dignidade, de respeito e de simpatia. Orgulho-me disso, e
lá se vai tanto tempo que o conheço, que o respeito e
que tenho a alegria de dizer que V. Exª é dos amigos e
dos irmãos que encontrei no velho MDB e com o qual
continuo me identificando até hoje.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB-SC. Fazendo soar a campainha.) –
Bondade de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) -– Pelas suas ideias, pelos seus princípios, o
senhor continua representando aquilo pelo qual nós
sempre lutamos.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, na próxima quinta-feira, dia 7, como faço todos os
anos – e lá se vão muitos anos –, estarei na 59ª Feira
do Livro de Porto Alegre, às 16 horas, autografando a
minha publicação “Fé e Política – De Pedro a Francisco”.
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A Feira do Livro de Porto Alegre é uma das mais
importantes do Brasil e acontece, todos os anos, na
Praça da Alfândega, na Capital do Rio Grande do Sul,
passando por lá dezenas de autores, milhares de amantes da boa leitura. Ela se desenvolveu de tal maneira
que é uma feira da qual a cidade inteira participa. É
uma feira onde milhares de pessoas, permanentemente,
estão ali. Não há um colégio, não há uma instituição,
não há uma entidade que não se reúna um dia para
que todos façam uma visita à feira. Ela é tão intensa
que são centenas os cidadãos que fazem lançamento
de livros, não como eu, que é um caso de pensamento político, mas grandes escritores, grandes literatos,
grandes historiadores do Brasil e do exterior; e são
30 ao mesmo tempo, num enorme pavilhão, ali, um
ao lado do outro, fazendo o lançamento da sua obra.
Neste ano, entre os dias 1º e 17 de novembro,
haverá mais de 700 sessões de autógrafos, em torno de
150 mesas-redondas, palestras e seminários, além de
oficinas literárias e outros eventos artísticos e culturais.
Desde a minha primeira participação, quando
eu ainda era Deputado Estadual – lá se vão mais de
45 anos –, eu procuro levar às pessoas, ao público
que tenho a honra de presenciar, as minhas reflexões
sobre um tema que julgo do maior interesse nacional
em cada um dos nossos momentos históricos, sob a
minha posição.
No ano passado, por exemplo, apresentei ao meu
público o trabalho O Momento Supremo do Brasil. Muitas pessoas, vendo o título do livro na capa, vieram me
perguntar o que ele significava: por que O Momento
Supremo do Brasil? É que ali analisei duas questões
principais da política brasileira em 2012, das mais importantes dos últimos tempos, que caminharam em
sentidos opostos: a chamada CPMI do Cachoeira, no
Congresso, e o julgamento do mensalão, no Supremo
Tribunal Federal. Eu digo que caminharam em sentidos
opostos – perdoem-me! – porque o Congresso envergonhou todos nós com uma atuação pífia ou com a
falta de atuação diante do escândalo que já havia sido
detectado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.
A CPI recebeu todos os dados que deram suporte
aos “fatos relevantes” para a instalação da Comissão.
No final melancólico, quando a CPI fez tudo para esconder os dados que já estavam provados, enviados
pela Polícia Federal e pela Procuradoria, o que se viu
foi uma barganha política do tipo: “Eu não investigo os
teus, e tu também esqueces os meus”. E tudo terminou num triste jogo de empate, em que todos foram
rebaixados na credibilidade popular.
Ao contrário do que aconteceu aqui, o Supremo
Tribunal Federal deu mostras de que a impunidade
poderia deixar de ser o outro nome do Brasil, como
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até há pouco se dizia. Este era o clima do final do ano
passado: um Parlamento ainda mais desacreditado,
e o Supremo Tribunal Federal dando sinais mais que
evidentes de que, pelo menos no Judiciário, o Brasil
não seria mais o mesmo. Daí o “momento supremo” no
título de minha publicação lançada na Feira do Livro
de Porto Alegre, em novembro de 2012.
Para este ano, confesso que tive, nos primeiros meses, certa dose de dificuldade de escolher um
tema, já que, por exemplo, não havia mais CPI, já que
não havia um assunto para um grande debate neste
Congresso Nacional. Se houvesse esse tema, certamente eu poderia repetir a reflexão do ano anterior. E
também não houve um grande evento no País sobre o
qual eu pudesse fazer, por minha conta, a meu juízo,
uma análise mais aprofundada.
Parecia que nada haveria de acontecer neste
ano de 2013, apenas as mesmíssimas decisões, as
mesmíssimas barganhas nos gabinetes de todos os
Poderes. De repente, dois acontecimentos abalaram
o Brasil e o mundo. No plano internacional, não houve
mais uma guerra, apesar de a Primavera Árabe ter mexido no mapa do poder em países como Egito, Tunísia
e Líbia. É que as guerras, tudo indica, já não abalam
corações e mentes.
Os senhores da guerra continuam, eles principalmente, impunes. Eles estão impunes e imunes a
qualquer tipo de comoção ou de compaixão. Matam
em nome do poder, matam em nome do petróleo, matam em nome do mercado e, pior ainda, matam até
em nome de Deus.
O que aconteceu no plano global foi a renúncia,
algo que não acontecia há 600 anos, de um Papa.
Bento XVI, o Papa dogmático, resolveu deixar o cargo
mais importante da Igreja Católica em fevereiro deste
ano. Alegou motivos dos mais importantes, a começar pela sua abalada saúde. O mundo logo iniciou a
especulação de que o gesto do Papa renunciante se
deu porque nuvens escuras causavam turbulência nos
céus do Vaticano, com o surgimento de casos reiterados de desvios de conduta pessoal de importantes
membros do Clero.
Somente essa questão já poderia ser um bom
título para uma publicação. Afinal, a importância do
Sumo Pontífice vai além dos muros do Vaticano e das
sacristias de todo o mundo. Há momentos em que o
Papa pode ser um ponto de equilíbrio até mesmo entre
os senhores da guerra.
Mas o que ninguém esperava era a escolha do
seu substituto. Na chaminé da Capela Sistina, a fumaça escura, que mais parecia simbolizar a renúncia, foi
substituída pela fumacinha branca, a da escolha do
novo primeiro mandatário católico. Longos minutos
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se passaram depois daquela fumacinha. Qual italiano
iria comandar os destinos da Igreja? Não fosse italiano, qual europeu? Não fosse europeu, seria um canadense? De repente, veio um Papa do outro lado do
mundo, ou, como disse ele, lá do fim do mundo. Pela
primeira vez, foi eleito um Papa da América Latina,
um Papa argentino.
Mente quem diz que não se surpreendeu com a
escolha de Jorge Mario Bergoglio, Arcebispo de Buenos
Aires. Mente também quem imaginou que ele escolheria o nome de Francisco, o primeiro em toda a história
da Igreja. Mas mente mais ainda quem imaginava um
Papa com ideias tão avançadas e renovadoras e com
atos tão inesperados como os do novo Papa, desde a
sua primeira aparição na janela do Vaticano.
Achei que eu, um franciscano convicto, podia
adotar como meu princípio o assunto na publicação
que farei na Feira do Livro em Porto Alegre. Seria um
texto nos moldes do discurso do novo Papa em Lampedusa, ilha ao sul da Itália, na sua primeira viagem
pontifícia. Para lá, vão os “deserdados da globalização
da indiferença”, como ele disse. A globalização “tirou de
nós a capacidade de chorar”, como o Papa enfatizou.
O Papa Bento XVI já se havia comprometido
a comparecer à Jornada Mundial da Juventude, em
julho deste ano, no Brasil. O Papa Francisco, não só
confirmou a viagem, como fez do Brasil o trampolim
para todas as mudanças que ele imagina serem cruciais para o seu pontificado. Foram pronunciamentos
memoráveis. Mas o que também mais chamou a atenção foi o seu comportamento entre nós, o seu jeito
franciscano de ser.
Estava aí, portanto, o grande assunto pelo qual
me apaixonei. Eu o chamei de “Fé”.
Mas, quando o Papa chegou aqui, também o
Brasil já não era o mesmo. Havia também uma fumacinha branca nas chaminés da política brasileira. O
povo brasileiro não estava, como tantos, fisicamente,
na Praça de São Pedro, a esperar pelo nome do Papa.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Ele foi além. Ele foi para as ruas. Ele foi para
todas as praças do nosso País. Exigiu que mudassem
também as nuvens escuras da política brasileira. Exigiu
a fumacinha branca da ética na política!
Para mim, é uma discussão reiterada, porque
eu já havia dito diversas vezes que nada mudaria de
dentro para fora no aparato institucional, que a política
somente tomaria os melhores rumos sob a pressão do
povo. Foi assim com a Lei da Ficha Limpa, uma lei que
nem precisaria existir. Não há razão para um aparato
legal que obrigue o representante do povo a ser probo,
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ético, que não desvie recursos que faltam à educação,
à saúde, à segurança, à cidadania, enfim, desse mesmo povo. Mas a lei teve de ser votada e aprovada, a
duras penas, depois que mais de 1,4 milhão de assinaturas forçaram as portas dos plenários da Câmara e do
Senado, levando-nos a uma votação, que aconteceu.
Juntei um pouco do que já havia dito sobre a
minha análise desse tema, acrescentei, atualizei, debrucei-me sobre questões atuais diretamente ligadas a
ele, e, enfim, aí estava também um material que julguei
importante no mesmo livro. Chamei-o de “Política”. Fé
e Política é o nome do livro.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – De repente, vi uma forte correlação, obviamente
não por coincidência, entre o que disse e como atua o
Papa Francisco e as palavras de ordem do povo brasileiro na rua. Essa correlação, que se consubstanciou no grito do povo, como fé e/ou como política, é,
enfim, o tema da publicação que autografo, repito, no
dia 7, depois de amanhã, na quinta-feira próxima, na
59ª Feira do Livro de Porto Alegre: Fé e Política – De
Pedro a Francisco.
Na quarta página, uma frase que imagino sintetizar as minhas reflexões. Abro aspas:
Quis o destino, ou o Criador, que o Papa viesse ao encontro do povo neste momento histórico de mudança nos destinos da política e
da Igreja. O povo brasileiro não quer mais a
política exclusiva de gabinetes. O Papa Francisco também não deseja a religião limitada
às sacristias.
Espero, com mais essa publicação, continuar
a contribuir no debate sobre um novo modo de fazer
política no Brasil. E que essa mesma política seja fundamentada nos melhores princípios da fraternidade,
da solidariedade e da humanidade. Os melhores princípios da fé, digo eu.
Dediquei esse meu trabalho “aos jovens, mansos
de coração e retos de conduta, que clamam por um
País à altura de sua dignidade, e aos que, independentemente do tempo cronológico já vivido, buscam,
sem cessar, a paz e o bem.’
Dediquei essa publicação, portanto, ao povo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Permita-me, V. Exª. Quero cumprimentar o
Senador Pedro Simon por essa reflexão sobre o Papa
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Francisco. Ele diz que uma das características de Jesus
era, sobretudo, estar nas ruas. Ele observou que, na
maior parte do tempo, Jesus esteve nas ruas no seu
tempo, e V. Exª salientou o quanto o Papa Francisco
fez questão de estar nas ruas no Brasil, trazendo-nos
ensinamentos e reflexões que nos fazem muito bem.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Certamente, a sua presença aqui vai significar
algo muito positivo para a Nação brasileira. Em breve
nós teremos, na Comissão de Relações Exteriores, a
presença de Dom Odilo Scherer, de Dom Damasceno,
Leonardo Boff, Frei Beto e Dom Orani para nos falar
sobre o legado dessa extraordinária visita que V. Exª
destacou em seu pronunciamento. Meus cumprimentos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Fico profundamente grato pelo pronunciamento
de V. Exª. Reconheço na sua longa vida pública essas
preocupações. Seja no campo social, seja no campo
religioso, seja no campo da ética, houve sempre a
presença de V. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Ouvimos o Senador Pedro Simon fazer um relato da história do mundo, do Oriente
Médio, dos conflitos, das guerras, da renúncia de Bento
XVI, que é uma história muito recente, e também da
posse, ou da escolha do novo Papa Francisco e da
vinda dele ao Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Depois de ouvirmos esse relato extraordinário, feito pelo Senador Pedro Simon, e
antes de passar a palavra ao próximo inscrito, como
Líder, que é o Senador Eduardo Suplicy, concedo a
palavra, pela ordem, ao eminente Senador Paulo Paim,
que está inscrito, na sequência, depois do Senador
Flexa Ribeiro.
V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como eu sei que os companheiros e companheiras, meus amigos do Aerus têm um encontro
com o Presidente da Câmara, às 15h30, e talvez não
possam esperar pela minha fala, que será depois da
do nosso nobre Senador Flexa, então, eu só queria
registrar que estou muito animado.
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Eu sei que o Luís Inácio Adams, da AGU, acertou
uma audiência – a Graziella e os Líderes estão aqui –
amanhã, para construir um entendimento, para que,
enfim, esses homens e mulheres que dedicaram a sua
vida a transportar o Brasil, eu diria, tenham direito de
continuar recebendo o seu benefício de forma decente.
Então, Luís Inácio Adams, a você, que representa
a Presidenta Dilma nesse processo, eu quero dizer que
confio muito em que, amanhã, enfim, nós possamos
anunciar ao Brasil que fizemos justiça a esses homens
e mulheres que estão aqui, sentados.
Eu vou pedir até para que eles se levantem. Eles
que fizeram tantas caminhadas, tantas jornadas, numa
luta permanente, na busca, somente, dos seus direitos.
Amanhã será um grande dia. Eu estou animado.
Contem com o Senado da República na busca de um acordo, de um entendimento, até porque a
Presidenta Dilma mostrou sensibilidade quando falei
com ela sobre o tema de vocês, na presença de nove
Senadores.
Uma salva de palmas para vocês. Vocês merecem. (Palmas.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Ouvimos as palavras do Senador Paulo Paim, que, aliás, não são de hoje. S. Exª
já vem falando sobre o tema há muito tempo, assim
como o Senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul.
A Senadora Ana Amélia, ainda hoje à tarde, lembrou a presença, na tribuna de honra, dessa associação,
dos ilustres representantes dos aeroviários.
O Senador Eduardo Suplicy levantou essa questão, a qual nós nos associamos mais uma vez. Não só
o Rio Grande, mas São Paulo, Santa Catarina, o meu
Estado, enfim, o Brasil torce por esse entendimento.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Com a palavra V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável. Em
seguida, concederei a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, em permuta com o eminente Senador Alvaro Dias.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Tal como os Senadores Paulo
Paim e Ana Amélia, reitero a minha solidariedade à
causa de todos aqueles que são associados a Aerus.
Espero que a Presidenta Dilma possa encaminhar uma
solução mais adequada e justa a todas as senhoras
e aos senhores.
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Sr. Presidente Senador Casildo Maldaner, quero,
aqui, hoje, falar sobre a situação da bióloga Ana Paula
Maciel, na Rússia.
Em 19 de setembro deste ano, o barco Artic Sunrise, da ONG Greenpeace, foi apreendido pela guarda
costeira russa, rebocado para o Porto de Murmansk,
com todos os seus tripulantes detidos.
Conforme notícias veiculadas pela imprensa, os
28 ativistas e os dois jornalistas a bordo faziam um protesto pacífico – ressalto: pacífico – contra a prospecção
e produção de petróleo no Ártico. De acordo com o
Greenpeace, a produção dessa plataforma, que deverá
ter início no primeiro semestre de 2014, aumentará o
risco de um vazamento de petróleo em uma área que
contém três reservas naturais protegidas pela própria
legislação russa. Também de acordo com informações
do Greenpeace, seu barco não violou o perímetro de
segurança de 500 metros da plataforma de petróleo
Prirazlomnaya, da empresa russa Gazprom, conforme
alegam as autoridades russas.
Entre as 30 pessoas que estão presas, encontra-se a bióloga brasileira Ana Paula Maciel.
Algumas ações já foram adotadas no sentido de
interceder pela ativista brasileira:
– o Itamaraty afirmou que o Governo brasileiro
instruiu o Embaixador do País em Moscou, Fernando
Barreto, a assinar uma carta de garantia pela ativista
brasileira do Greenpeace, presa na Rússia. Pelo documento, o Governo brasileiro pede que a ativista aguarde as investigações em liberdade. O pedido, feito por
recomendação do Ministro Luiz Alberto Figueiredo, das
Relações Exteriores, garante às autoridades russas que
ela terá bom comportamento e que se apresentará à
Justiça enquanto for requisitada;
– o Presidente Renan Calheiros encaminhou
uma correspondência à Presidenta do Conselho da
Federação da Assembleia Federal da Rússia, Valentina Matvienko, para pedir que a ativista brasileira seja
liberada. Também deu conhecimento ao Plenário acerca
do envio de uma comissão de Senadores e Deputados à Rússia para negociar com o parlamento russo
a libertação da brasileira.
Também aproveito para aqui ler a correspondência, tão bonita, que Ana Paula encaminhou a todos que
trabalham por sua libertação.
Queridos leitores,
Me chamo Ana Paula e sou um dos 30 ativistas presos aqui na Rússia. Hoje faz um mês
que nos retiraram de nosso amado navio Arctic
Sunrise e, depois de dois dias em uma cadeia,
três em outra, agora estou sentada em minha
cela na penitenciária para onde nos trouxeram
dia 29 de setembro. Tudo isso depois de um
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protesto pacífico onde queríamos chamar a
atenção do mundo sobre os perigos de danos
ambientais ao perfurar em busca de petróleo
no Ártico.
Um mês que nossas vidas pararam, aqui sozinhos, tive tempo pra parar e pensar e lhes
pergunto, caros leitores: quantos produtos derivados de petróleo você usou nesse último mês?
Derivados de petróleo são usados para fabricar
muitas coisas e, sendo ‘coisas’ consumíveis,
sofrem sob o efeito ‘procura e demanda’ que
as pessoas ávidas pelo consumo compram,
utilizam e descartam com uma rapidez sem
precedentes nos dias de hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Nosso Planeta, o que chamamos de casa, o único
que conhecemos com vida, está em crise, e precisamos fazer algo, individualmente, todos os dias. Creio
que não estariam indo procurar petróleo no Ártico se
não houvesse quem o utilizasse. Se fôssemos mais
preocupados em ser do que ter, usaríamos menos
petróleo, a natureza estaria sob menores riscos, os
protestos pacíficos não seriam necessários, eu não
estaria presa injustamente...
Nem tenho palavras para agradecer a todas as
pessoas que se importam e que clamam por nossa liberdade. Gostaria de agradecer especialmente o apoio
do Governo e do povo brasileiro, que têm se mostrado incansáveis em seu suporte pela minha liberdade.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Um pouquinho mais, Sr. Presidente.
Clara Solon, da Embaixada do Brasil na Rússia, é quase uma segunda mãe para mim. Tem
sido impecável em suas visitas, presença na
corte, apoio psicológico e tudo o que está a
seu alcance.
Gostaria de fazer um apelo ao mundo e aos
que se importam: salvem o Ártico! Consumam
menos para serem mais, usem sacolas reutilizáveis, apaguem as luzes ao não usá-las,
procurem produtos com menos embalagem,
usem mais as pernas e menos os carros. Você
não é o seu telefone celular, ele não diz nada
sobre suas virtudes, você não precisa do último
modelo. Separe o lixo, recicle, conserte o que
quebrar em vez de comprar outro, informe-se.
Existem tantas mil pequenas ações que podem
ser feitas todos os dias para salvar o Ártico, a
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Amazônia, os recifes de corais e todo o resto.
Basta escolhermos bem o que comprar.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Nós todos e cada um de nós somos responsáveis pela mudança!
Promete que vai tentar. E eu vou saber que
esse mês, presa, não foi em vão.
Com amor, Ana.
Até o momento, Ana Paula Maciel, que está na
Rússia, continua presa. Como Vice-Presidente que
sou do Grupo Parlamentar Brasil/Rússia, considero
importante unir nossas vozes a de todos que encaminharam solicitações às autoridades russas para
pedir pela libertação da ativista brasileira e também
pela libertação dos outros ativistas presos. Devemos
lembrar que a causa defendida por Ana Paula é de interesse de toda a humanidade, pois, se não lutarmos
pela preservação do Planeta, não haverá futuro para
a vida na Terra.
Requeiro, Sr. Presidente, que a cópia do meu pronunciamento possa ser enviada ao querido Embaixador
da Rússia no Brasil, para que ele tome ciência de que
o sentimento do Vice-Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Rússia é este: de também pedir
a libertação de Ana Paula Maciel, em função da sua
atitude pacífica na Rússia em favor de melhor bem-estar para a humanidade.
Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa informa, Senador Eduardo Suplicy, que V. Exª será atendido, na forma regimental, em relação ao pedido dirigido ao embaixador
russo, em nome de V. Exª, que é o Vice-Presidente da
Comissão Brasil-Rússia, intercedendo em prol da ativista Ana Paula Maciel.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, nós temos aqui,
na ordem do Srs. Senadores inscritos, em permuta com
o Senador Alvaro Dias, o eminente Senador do Pará,
Flexa Ribeiro, que tem o tempo regulamentar, com
direito a fazer uso da palavra na tribuna desta Casa.
Posteriormente, como Líder, nós teremos o Senador
Acir Gurgacz. Depois, teremos também, como orador
inscrito, o Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul.
Com a palavra V. Exª.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Maldaner, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna hoje para explanar uma
preocupação que é de todos os brasileiros. Refiro-me
à situação da economia do nosso País.
O Banco Central informou na semana passada
que o setor público consolidado apresentou déficit primário de R$9,048 bilhões em setembro. O déficit primário foi de R$9 bilhões em setembro. Esse foi o pior
resultado, Presidente Maldaner, para o mês da série
histórica do Banco, iniciada em dezembro de 2001.
Estamos em 2013. Em 13 anos, o pior resultado foi o
de setembro último.
Em agosto, o resultado já havia sido negativo
em R$432 milhões. O resultado foi muito pior que o
esperado por analistas, que esperavam um rombo em
torno de R$2,6 bilhões. Os analistas esperavam R$2,6
bilhões e deu R$9,048 bilhões, quase três vezes e
meia a mais do que era esperado, lamentavelmente.
A meta cheia de superávit primário para este ano
de 2013 era de R$155,9 bilhões, cerca de 3,1% do PIB
– um compromisso difícil de se cumprir –, tanto que a
meta foi reduzida diante da economia fraca e da elevada renúncia tributária decorrente, por exemplo, das
desonerações promovidas pelo Governo.
Em 12 meses, o superávit primário acumula um
saldo de R$74,1 bilhões ou o equivalente a 1,58% do
Produto Interno Bruto (PIB). Essa variação é a menor,
Senador Maldaner, desde novembro de 2009, quando
ficou em 1,33% do PIB.
Em relação ao resultado nominal, o saldo negativo de R$22,9 bilhões é o mais elevado para o mês de
setembro da série histórica. Todos esses indicadores,
Senador Maldaner, Senador Zeze Perrela, são indicadores negativos para a economia do nosso País.
Todos negativos!
No acumulado do ano, o déficit de R$132,24
bilhões também é o mais elevado da série, e, em 12
meses, o porcentual do PIB – 3,33% – é o mais alto
desde novembro de 2009, quando deu 4,1%.
Por outro lado, o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, afirmou que o
resultado de setembro tende a ser compensado por
superávits nos próximos meses. Disse o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel
– aspas: “Temos perspectiva de receitas extraordinárias
do Refis e entrada de recursos com o leilão de Libra.
E também há perspectivas favoráveis com receitas de
dividendos” – fecho aspas.
O problema é que o gasto, Senador Maldaner,
cresce muito acima da receita. Esta é a dificuldade
maior: este Governo gasta desordenadamente. Ain-
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da há pouco foi dado aqui o quanto já foi recolhido de
tributos este ano. Até hoje, quase R$1,4 trilhão – um
trilhão e trezentos e tantos bilhões de reais. Mas, quanto mais arrecada, mais gasta o Governo. E aí, como a
gente diz, é um saco sem fundo.
De janeiro a setembro, a arrecadação do Governo central aumentou apenas 8% na comparação com
o mesmo período de 2012. Está crescendo a arrecadação. Cresceu 8% de janeiro a setembro. Já as despesas dispararam 13,5%. Então, a despesa aumenta
numa velocidade maior que a arrecadação, o que leva
a quê? A um déficit. É isso que está sendo apontado
por todos os analistas econômicos do nosso País.
E ainda há o estrago na arrecadação tributária
provocado pela baixa atividade econômica.
Não adianta ficar contando com receitas extraordinárias. Elas resolvem apenas momentaneamente
a situação; não contribuem para algo que é estrutural.
Cito o comentário da jornalista Miriam Leitão
em seu blog. Diz a jornalista – aspas: “Ele [o BC] tem
que se preocupar com a estabilidade da moeda; nesse momento, deveria estar mostrando a gravidade do
assunto, vendo os riscos, não dando desculpas para
facilitar a vida do ministério da Fazenda. Maciel está
fazendo declarações que não deveria fazer, porque o
BC tem de ser o guardião da moeda.” Fecho aspas
para o comentário da jornalista Miriam Leitão.
E a deterioração das finanças públicas do Brasil
não fica por aí. O setor externo da nossa economia
também apresenta sinais de embriaguez.
A balança comercial brasileira registrou um déficit de US$224 milhões, em outubro deste ano, o pior
valor para este mês desde o ano 2000. Sempre dados
negativos, que levam à preocupação. A deterioração
das finanças públicas do Brasil só não enxerga quem
não quer enxergar.
De janeiro a outubro de 2013, a balança comercial registrou um déficit de US$1,83 bilhão, o pior resultado, para este período, desde 1998. Acumulamos,
sempre, resultados negativos.
Enfim, como pode o Banco Central continuar afirmando que a política fiscal caminha para a neutralidade? Como é que o Banco Central continua afirmando
isso? Eu diria que é da mesma forma que o Ministro
Mantega, em 2012, começava a dizer que o PIB do
Brasil ia crescer 5%, 4%, 3,5%. Todas as vezes em que
ele vinha aqui, ao Senado, à CAE, sempre dava um
número em que só ele acreditava. E, ao final, vimos
que cresceu 0,9%, lamentavelmente.
E como pode o Ministro Mantega vir a público
para dizer – aspas –: “O Governo sempre se preocupa em cumprir metas fiscais e reduzir despesas públicas?” – fecho aspas.
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O descontrole fiscal é notório! Que o digam o FMI
e a OCDE, que têm criticado duramente o comportamento do atual Governo.
Há cerca de dez dias, o Fundo criticou a erosão
das contas públicas brasileiras em um relatório que
trata também da falta de investimentos e da incapacidade do País de crescer de maneira sustentável. Este
é outro problema sério na nossa economia: os investimentos estão regredindo e isso leva a um crescimento
da economia menor do que o necessário para a sustentabilidade do nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – E não adianta o Ministro Mantega chamar o
relatório de equivocado e incoerente. A realidade fria
dos números está aí. E as agências de classificação
de risco também!
Enfim, o que sobra mesmo é o péssimo resultado das contas do setor público, um superávit primário
decadente e o começo de um – aspas – “cheirinho no
ar” – fecho aspas – de contabilidade criativa se aproximando mais uma vez.
Todo final, para fechar os números, no Brasil é
feita uma contabilidade criativa e, neste ano, não será
diferente, se terá que fazer de novo, lamentavelmente.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Ouvimos o eminente Senador
Flexa Ribeiro, fazendo uma análise sobre a situação
econômica do País, ele que já foi Presidente da Confederação das Indústrias, da Federação das Indústrias
do Pará, e que, como engenheiro e economista, tem
autoridade para fazer essa análise.
Temos agora, Senador Paulo Paim, um orador e
um Líder inscritos aqui. Na sequência, está o Senador
Acir Gurgacz; se ele não se encontrar, está presente
o Senador Alvaro Dias, como Líder, para uma comunicação. Obedecendo a sequência, logo após, será V.
Exª. Após V. Exª, como orador, para uma comunicação inadiável, este que preside no momento a Mesa
do Senado.
Com a palavra, então, o eminente Senador Alvaro
Dias, como Líder; em seguida, o Senador Paulo Paim.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador
Casildo Maldaner, Presidente desta sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, a homenagem
aos que representam os aposentados e pensionistas
do Fundo Aeros, que se encontram mais uma vez em
Brasília e no Senado Federal, aguardando a realização
de um sonho, que é ver os seus direitos adquiridos ao
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longo do tempo de tanto trabalho – adquiridos e negados até esta data – esperança de verem esses direitos
assegurados mediante acordo que administram junto
à Procuradoria-Geral da União. Não estão em vão em
Brasília. Espero que, ao menos desta feita, ocorra o
avanço esperado e que se possa chegar a um entendimento para que esses brasileiros sejam atendidos
de forma humana, sobretudo.
E, hoje, Sr. Presidente, é oportuno registrar que,
no dia 5 de novembro, comemoramos 164 anos do
nascimento de Rui Barbosa, o patrono desta Casa. Advogado, jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta,
orador ímpar, Rui Barbosa além de enfeixar inúmeros
atributos notáveis, é detentor de uma marca indelével: maior expoente do Senado brasileiro em todos
os tempos. Defensor intransigente do federalismo, do
abolicionismo e de uma visão moderna da economia,
foi um legalista convicto: com a lei, pela lei e dentro da
lei, porque fora da lei não há salvação.
Dentre as inúmeras facetas do magistral Rui Barbosa, destacamos a sua valiosa contribuição à educação. Rui cunhou um lema mais atual do que nunca:
educação é preparação para vida completa, e vida
completa exige educação integral.
A propósito, Sr. Presidente, tivemos hoje, pela
manhã, na Comissão de Educação desta Casa, uma
audiência pública histórica. Talvez, das mais acirradas,
apaixonadas e emocionantes audiências públicas que
tivemos no Senado Federal até hoje.
E a causa justifica, nós estamos debatendo o
Plano Nacional de Educação. E hoje, especialmente,
discutimos a Meta 4 deste Plano, que diz respeito à
inclusão educacional.
Defendemos, como tantos outros Senadores, independentemente de facção partidária, que uma escola
não exclui a outra; que devemos trabalhar pela inclusão
educacional, mas devemos valorizar o ensino especial
pela importância dele, pela história de compromisso
com a sociedade e pelos serviços inestimáveis que
prestam especialmente as APAEs, em todo o País, à
causa educacional do Brasil.
Nós estamos diante ...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– ... de um debate, eu repito, apaixonado, e foi o que
se verificou no dia de hoje. O que pretendemos é nos
aproximarmos daquilo que possa ser considerado ideal
em matéria de educação no País. E assistimos a esse
confronto daquilo que é ideal com aquilo que é possível. Certamente haveremos de superar dificuldades
para chegarmos próximos ou menos distantes daquilo
que seja ideal em matéria de educação no Brasil. E
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sabemos que não podemos gerar falsa expectativa e
temos que reconhecer que nem sempre a lei aprovada
é a lei cumprida. Os benefícios nem sempre se constituem em consequência desse debate, desse esforço
e da elaboração ...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– ... de um plano como esse da educação, a vigorar
durante dez anos no País.
É por essa razão que, nos últimos dias, tenho
defendido insistentemente que o Plano Nacional de
Educação possa se constituir também no Estatuto
da Responsabilidade Educacional, fixando parâmetros para a responsabilização, para que esse Plano
não seja apenas uma manifestação de intenções. Até
porque dizem que de boas intenções o cemitério está
cheio. É preciso que esse Plano seja realmente uma lei
a impor normas, regulamentos que sejam respeitados
pelos entes públicos e pela sociedade.
Nós, que já temos a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que tive a honra de relatar na Comissão de
Constituição e Justiça, à época do governo Fernando
Henrique Cardoso; nós, que já temos a Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional, que teve origem
na CPI do Futebol – que tive também a primazia de
presidir aqui no Senado –, esperamos que esse Plano
Nacional da Educação seja o primeiro passo na direção
de uma lei de responsabilidade educacional no Brasil ...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – ... e que ela seja cumprida.
Como disse Ulysses Guimarães ao empalmar a
Constituição, a Carta Magna do País, o Estatuto da
Cidadania, que esse Plano Nacional da Educação
seja também mais um estatuto da cidadania brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Depois de ouvirmos as palavras do nosso Senador e ex-Governador do Estado do
Paraná, que fala e conhece bem os assuntos, principalmente os da educação, nós vamos conceder agora a palavra ao Senador Paulo Paim, como Senador
normal inscrito.
(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Digo não como Líder, mas como
regulamentar. Após o eminente Senador Paulo Paim,
nós teremos, para uma comunicação inadiável, este
Senador, que momentaneamente preside a Mesa; e,
logo após, nós teremos o Senador Aloysio Nunes; se
ele não estiver presente, V. Exª, Senador Wellington
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Dias, do grande Estado do Piauí, do qual foi Governador inclusive.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner,
eu quero fazer um registro e, já de antemão, vou permitir um aparte do Senador Simon, no momento em
que ele entender mais adequado, sobre a VI Semana
de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz.
No período de 18 a 21 de novembro, o Senado
Federal realizará a VI Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz.
Esse importante evento tem como objetivo sensibilizar as autoridades, organizações não governamentais e a sociedade para a necessidade de dedicar
maior atenção à primeira infância.
Essa etapa da vida compreende o período que
vai da concepção aos seis anos e é considerada a
fase primordial na construção do ser humano e na
formação de indivíduos aptos à vida em sociedade e
à cultura da paz.
O público do evento inclui legisladores, representantes dos Poderes Executivo e Judiciário, gestores públicos e privados, especialmente na área de educação,
saúde, desenvolvimento social e direitos humanos.
Meus amigos do Aerus, com relação a direitos
humanos, eu olho para vocês. Se não são direitos humanos a causa dos senhores e das senhoras, nada
neste País são direitos humanos. Qualquer pessoa
fica sensibilizada.
Eu quero dar este depoimento aqui. Quando eu
estive lá com a Presidenta, ela disse que estava sensibilizada com a situação de vocês. Por isso que eu
estou apostando muito na reunião de amanhã, na busca de um grande acordo. Neste momento, a Graziela
está lá na Câmara. Ela me ligou, e eu disse que falaria
aqui sobre o tema, na linha dos direitos humanos. E
ela está lá dialogando com o Presidente da Câmara,
que também, a exemplo do Presidente do Senado,
está trabalhando na busca de contribuir para esse
entendimento, visando a um acordo. Por isso, ao falar
de direitos humanos, eu não poderia deixar de falar
de vocês, homens e mulheres, que, como eu digo,
conduziram o Brasil, transportaram o País para um
mundo não só internamente, e, no momento em que
mais precisam – 70 anos, 80 anos; oxalá eu pudesse
dizer muitos com 100 anos, mas tenho que dizer que
quase 900 já faleceram –, estão nessa difícil situação.
Alguns estão aqui à espera de acordo. Vamos torcer
que ele aconteça.
Já disse antes, mas o faço de novo simbolicamente, dizendo que eu sou fã de vocês, eu sou admirador de vocês, pela sua fibra. Quisera que a juventude
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brasileira, quando vêm aqui questões de interesse dos
mais jovens, fizesse o que vocês fazem: vêm para cá
sem cara tapada, sem quebra-quebra, mas com a inteligência, a sabedoria e a paciência que a vida lhes
ensinou. Mas tudo tem limite. Vocês já acamparam
aqui dentro. Eu acampei com vocês. E hoje vocês estão aqui simbolicamente de novo instalados – eu diria
–, não acampados, de cara limpa, falando da história
de vocês e querendo que reconheçam essa trajetória
linda, bonita, bonita, como diz a música: “E a vida é
bonita, é bonita e é bonita”. Mas só será bonita mesmo
quando as reivindicações de vocês forem atendidas.
Eu poderia citar todos os Senadores que estão
trabalhando nessa mesma jornada – Senador Simon,
Senador Alvaro Dias, Senador Wellington, Senadora
Ana Amélia e tantos outros –, mas, neste momento,
eu dou um aparte ao Senador Simon sobre o tema a
respeito do qual eu estou discorrendo. Ele é companheiro nosso nessa caminhada da defesa dos legítimos
interesses dos companheiros do Aerus.
Senador Simon, por favor.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Em primeiro lugar, trago, por intermédio de V. Exª, a
solidariedade dos ilustres companheiros a uma causa
que é tão justa, tão lógica e tão racional. Nós já tentamos, inclusive foi o caso de pedir uma comissão parlamentar para investigar as causas de se estar vivendo
o que nós vivemos, porque todas as informações que
nós temos e os estudos que nós temos é que ela tinha todas as condições para continuar, tinha todas as
condições para ter um trabalho realmente excepcional.
Mas houve um sentido, houve uma determinação no
sentido de que o Governo queria e tinha uma identificação com uma das empresas áreas que hoje está aí
em pleno funcionamento, e para isso era importante
que a Varig desaparecesse. Eu trago um abraço e uma
convicção de que, no Brasil, que está vivendo nesta
hora um momento tão extraordinário, em que se fala
tanto nas dificuldades, no retrocesso e na complicação
do transporte aéreo, como seria bom se ela ainda existisse, ela que, naquela época, já caminhava na frente
do Brasil, que levava o Brasil ao mundo; hoje o Brasil
vai ao mundo. Nós seríamos, não tenho nenhuma dúvida, o melhor serviço aéreo que poderia existir. Não
podemos deixar de reconhecer que a dívida que ela
tinha era com o governo, era com a Petrobras, era com
o serviço de controle dos aeroportos. Não podemos
esquecer que uma verba enorme ela tinha direito a
receber – e ganhou na Justiça –, por causa do tempo
em que ela não pôde aumentar suas passagens, a
inflação subia vertiginosamente, e ela não pôde. Por
isso é importante o pronunciamento de V. Exª. Mas eu
gostaria de ficar no assunto que levou V. Exª à tribuna.
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Eu acompanho esse movimento, esse trabalho desde
o início. A querida funcionária, intelectual, capaz, competente, a Profª Lisle, filha do nosso grande Presidente
do Senado que foi o Senador Lucena, defende, com
uma equipe importante aqui no Senado, com paixão
esse trabalho, que já vem sendo feito. E esta é a VI
Semana de Valorização da Primeira Infância. E já é um
empreendimento internacional: é a França, é a Espanha, é a Itália e é o Brasil, que se reúnem, debatem
e apresentam teses e propostas com relação a esse
tema, graças a essa Comissão, graças ao trabalho da
Prof. Lisle e da equipe dela, constituída de professores, médicos, universitários. A sociedade também tem
participado, tem dito “presente”, são dezenas de conferências e debates, de visitas, de estudo, de experiências que são feitas, e hoje, graças a esse trabalho,
o Senado brasileiro é uma referência internacional.
E, no mundo inteiro, quando se discute e quando se
debate a questão da valorização da primeira infância,
lembra-se do Senado Federal, do Rio Grande do Sul e
do trabalho que hoje é nível internacional. Eu gostaria,
sei que é difícil, mas que a Mesa do Senado fizesse
uma fórmula para que pelo menos algumas das conferências mais importantes, mais significativas, feitas
por professores brilhantes, com obras fundamentais
sobre a matéria, principalmente da França, fossem
colocadas dentro dos trabalhos do Senado, para não
coincidir com as reuniões plenárias.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria /PMDB – RS)
– Felicito V. Exª, felicito a Profª Lisle, felicito a sua equipe e vejo que hoje, começando com o trabalho pessoal, difícil, delicado, felizmente, o Senado entendeu,
a Mesa do Senado entendeu, o Plenário entendeu,
e hoje temos uma realização internacional de repercussão mundial, de debate que se faz aqui e se espalha pelo mundo inteiro. Meus cumprimentos a V. Exª
e peço, através de V. Exª, levar o meu abraço muito
carinhoso a todos os que fazem essa conferência, de
um modo especial à ilustre Drª Lisle, que é a grande
responsável, desde o início, por isso que estamos vivendo. Obrigado, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Agradeço, Senador Simon.
Peço uma tolerância à Mesa. O Senador Simon
dividiu comigo a responsabilidade...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... de falar desse grande evento (Fora do microfone.), e, por isso, Senadora Amélia, complementando o
que ele falou, quero destacar aqui alguns palestrantes
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que têm um currículo invejável na linha do Senador
Simon na sua fala.
Falarão Angélica Goulart, Secretária Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Secretaria de Direitos Humanos e ex-diretora da Fundação Xuxa Meneghel; Antônio Carlos Caruso Ronca,
Mestre e Doutor em Educação: Psicologia da Educação
pela PUC-SP; Antônio Márcio Lisboa, membro da Academia Brasileira de Pediatria e membro honorário da
Academia Nacional de Medicina; Boris Cyrulnik, neurologista e psiquiatra, da Universidade de Toulon, na
França; Carla Kobori, psicóloga clínica, psicoterapeuta de crianças e adolescentes; Clarice Cardell, Carlos
Laredo e Mikhail Studyonov, da companhia de teatro
La Casa Incierta, Espanha e Brasil; Daniela Rico, educadora física; Elizeu Clementino de Souza, pedagogo
e professor universitário; Fabiana Gadelha, advogada,
bacharel em Direito; Ivânia Galvão, psicóloga e professora universitária; Jaqueline Wendland, psicóloga,
da Universidade Paris Descartes, em Paris, França;
Laurista Corrêa Filho, pediatra e neonatologista; Lia
Sanicola, assistente social e Consultora de Políticas
Locais para a Família, da Itália; Maria da Penha Oliveira Silva, psicóloga da ONG Aconchego/DF; e Marlos Alves Barbosa, psicólogo e professor universitário.
E quero destacar aqui, Senador Simon e Senadora Ana Amélia, que falará também o nosso querido
amigo Deputado Osmar Terra, que é médico, mestre
em Neurociências, Presidente da Frente Parlamentar
da Primeira Infância e Vice-Presidente da Rede Latino-Americana de Parlamentares e Ex-Parlamentares
pela Primeira Infância.
Falarão também Sandra Cabral, psicóloga e professora; Sandra Eni, psicóloga e professora; Soraya
Pereira, psicóloga Presidente da organização Aconchego; Shyrlene Nunes Brandão, psicóloga da Secretaria de Estado do Distrito Federal; Sophie Kern,
linguista, do Laboratório de Dinâmica da Linguagem
do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França;
Sylvia Nabinger, assistente social da OSCIP Acolher,
do Brasil; Veet Vivarta, jornalista e Secretário Executivo da Agência de Notícias dos Direitos da Infância,
ANDI; e Vital Didonet, Coordenador do Plano Nacional
da Primeira Infância.
Srª Presidenta, o evento será no Teatro da Universidade Paulista, Unip, terá abertura oficial aqui no
Auditório Petrônio Portella e seu tema central será: “A
formação dos profissionais do cuidar e a construção
da resiliência”.
O evento abordará, entre outros assuntos, novos
vínculos afetivos; resiliência: vínculo, perda e reparação; aquisição da língua materna: etapas, variações,
ambientes e intervenções formação de profissionais
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na observação das interações precoces: depressão
materna pré e pós-natal e seus efeitos sobre a relação
mãe-bebê e o desenvolvimento da criança.
Tenho certeza de que essa será mais uma excelente edição da Semana de Valorização da Primeira
Infância e Cultura da Paz.
Estão programadas palestras, painéis, lançamentos de livros e uma audiência pública conjunta da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Direitos
Humanos.
Quero encerrar minha fala cumprimentando todos
e lembrando aqui, Srª Presidenta, o que disse um famoso psiquiatra: “Um adulto será mais ou menos aquilo
que ele viveu no período dos zero a seis anos de vida.”
Isso me chamou a atenção e me chamou para a
responsabilidade que nós, família, sociedade, governo,
temos com nossas crianças, com os futuros adultos
deste País. Como disse o psiquiatra, você será aquilo
que você viveu no período de zero a seis anos.
Termino, Srª Presidenta, agradecendo a sua tolerância. Que nós todos abracemos desde logo, com
muito carinho, a causa da primeira infância e desejo
que sejam extraídas desse evento excelentes sugestões, ideias, propostas para o bem não só das crianças, mas para o bem do nosso País, de toda a nossa
gente e de todo o nosso povo.
Srª Presidenta, como eu fiz uma leitura dinâmica,
e agradeço já a sua tolerância, peço que considere na
íntegra o meu pronunciamento e deixo aqui nos Anais
da Casa este livro, escrito pela equipe do Senado, que
tem o título “Infância & Paz”.
Aqui está toda a programação da VI Semana de
Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. “A
formação dos profissionais do cuidar e a construção da
resiliência”. Do II Seminário Aconchego, Convivência
Familiar e Comunitária.
Muito obrigado.
Parabéns à equipe!
Estaremos lá prestigiando o evento.
Presidenta, obrigado pela tolerância de V. Exª,
sempre gentil.
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, no período de 18 a 21 de
novembro o Senado Federal realizará a VI semana
de valorização da primeira infância e cultura da paz.
Esse importante evento tem como objetivo sensibilizar e conscientizar autoridades, organizações não
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governamentais e a sociedade para a necessidade de
dedicar maior atenção à Primeira Infância.
Essa etapa da vida compreende o período que
vai da concepção aos seis anos e é considerada a
fase primordial na construção do ser humano e na
formação de indivíduos aptos à vida em sociedade e
à cultura da paz.
O Público do evento inclui Legisladores; representantes dos Poderes Executivo e Judiciário; gestores públicos e privados, especialmente nas áreas de
Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos; professores e estudantes universitários das
áreas afins; profissionais de imprensa; membros de
organizações não-governamentais e instituições da
sociedade civil.
A Programação do evento é bem ampla e inclui:
Os palestrantes, que tem um currículo invejável,
serão:
Angélica Goulart – Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, na
Secretaria de Direitos Humanos; ex-diretora da Fundação Xuxa Meneghel
Antônio Carlos Caruso Ronca – Mestre e Doutor
em Educação: Psicologia da Educação pela PUC-SP
Antônio Márcio Lisboa – Membro da Academia
Brasileira de Pediatria; membro honorário da Academia Nacional de Medicina
Boris Cyrulnik – Neurologista e Psiquiatra, Universidade de Toulon (França)
Carla Kobori – Psicóloga Clínica, psicoterapeuta
de crianças e adolescentes
Clarice Cardell, Carlos Laredo e Mikhail Studyonov – da companhia de teatro La Casa Incierta, Espanha e Brasil
Daniela Rico – Educadora Física
Elizeu Clementino de Souza – Pedagogo e Professor universitário
Fabiana Gadelha – Advogada, Bacharel em Direito
Ivânia Ghesti Galvão – Psicóloga e Professora
universitária
Jaqueline Wendland – Psicóloga, Universidade
Paris Descartes – Paris (França)
Laurista Corrêa Filho – Pediatra, Neonatologista
Lia Sanicola – Assistente Social, Consultora de
Políticas Locais para a Família (Itália)
Maria da Penha Oliveira Silva – Psicóloga da
ONG Aconchego/DF
Marlos Alves Barbosa – Psicólogo e Professor
universitário
O meu amigo, Deputado Osmar Terra – Médico,
mestre em Neurociências; presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância e vice-presidente da Rede
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Latino-Americana de Parlamentares e ex-parlamentares
pela Primeira Infância.
Sandra Cabral – Psicóloga e Professora universitária
Sandra Eni – Psicóloga, Professora
Soraya Pereira – Psicóloga, Presidente da organização ACONCHEGO.
Shyrlene Nunes Brandão – Psicóloga da Secretaria do Estado da Saúde do DF e Professora universitária.
Sophie Kern – Linguista, Laboratório de Dinâmica
da Linguagem – Centro Nacional de Pesquisa Científica da França – CNRS (Lyon – França)
Sylvia Nabinger – Assistente Social, OSCIP Acolher (RS / Brasil)
Veet Vivarta – Jornalista; Secretário Executivo da
Agência de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI
Vital Didonet – Coordenador do Plano Nacional
da Primeira Infância (DF/Brasil)
Srªs e Srs. Senadores, o evento, cuja início será
no Teatro da Universidade Paulista-UNIP, terá abertura oficial no Auditório Petrônio Portella e o tema central será: “A formação dos profissionais do cuidar e a
construção da Resiliência”.
O evento abordará, entre outros assuntos:
> Novos Vínculos Afetivos
> Resiliência: Vínculo, Perda e Reparação
> Aquisição da Língua materna: etapas, variações, ambientes e intervenções
> formação de profissionais na observação das
interações precoces: Depressão materna Pré e Pós
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Natal e seus efeitos sobre a relação mãe-bebê e o
desenvolvimento da criança
Sr. Presidente, tenho certeza de que essa será
mais uma excelente edição da Semana de Valorização
da Primeira Infância e Cultura da Paz.
Estão programadas palestras, painéis, lançamentos de livros e uma Audiência Pública conjunta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte; da Comissão
de Assuntos Sociais e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.
Quero encerrar minha fala com algo que eu ouvi
de um psiquiatra famoso há algum tempo e que chamou muito minha atenção:...
“Um adulto será mais ou menos aquilo que ele
viveu no período dos 0 aos 6 anos de vida”.
Isso me assustou e me chamou para a responsabilidade que nós, família, sociedade, governo, temos com nossas crianças, com os futuros adultos
desse País.
É uma responsabilidade e tanto!!!
Eu abracei desde logo, com muito carinho, a causa da Primeira Infância e, desejo que sejam extraídas
desse evento excelentes ideias, sugestões pelo bem
de nossas crianças.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Paim, eu queria renovar os cumprimentos pelo esforço para resolver a questão do Aerus
e também as manifestações dos demais Senadores.
Eu convido para fazer uso da palavra o Senador
Casildo Maldaner, para uma comunicação inadiável.
Em seguida, por permuta com o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, falará o Senador Paulo Davim.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Prezada Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão, e caros colegas, eu serei breve.
Apenas quero fazer uma comunicação, na verdade, de
um ato que ocorreu hoje, na Câmara dos Deputados,
na parte da manhã. Eu não poderia deixar de, nesta
Casa, fazer uma referência ao que lá houve, que foi a
entrega do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública.
Hoje, pela manhã, como eu disse, participamos
– tive a honra de representar a Casa naquele ato na
Câmara dos Deputados – da cerimônia de entrega do
Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, promovido
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, presidida pelo Deputado
Federal Edinho Bez, de Santa Catarina. Ele presidiu
esse ato da Comissão de Fiscalização Financeira na
Câmara dos Deputados hoje, pela manhã.
Trata-se de um justo reconhecimento profissional,
como forma de se incentivar a luta contra irregularidades, promovendo práticas de fiscalização eficiente e
transparência na gestão.
O prêmio é divido em duas categorias: Sociedade
Civil e Governamental.
Na de Sociedade Civil, a premiação foi concedida ao Presidente da Tractebel Energia, o empresário
Manoel Arlindo Zaroni Torres. Ele é um catarinense
que veio de Minas Gerais e é engenheiro eletricista.
Zaroni é reconhecido pela competente gestão à
frente da companhia, com práticas de governança corporativa guiada pela transparência, responsabilidade
social e sustentabilidade.
Ele, logicamente, com a sua diretoria, com a sua
equipe da Tractebel, tem uma diversidade na geração
de energia.
A empresa, na instituição privada, civil, no Brasil,
hoje, é a que está em primeiro plano, em primeiro lugar
na geração de energia no Brasil, no campo de energia
hidráulica e tem um destaque muito forte também no
campo da energia de biomassa. Ela está entrando na
energia eólica, está muito forte na transformação do
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carvão. Logicamente, no Brasil, está em primeiro lugar
como sociedade privada e é destaque, pelo seu êxito,
no mundo. Mas ele, pela gestão, pela transparência,
pela sustentabilidade, que caracteriza a empresa, ele
é um destaque muito forte, e essa homenagem foi
muito bem dirigida.
Patrono da categoria Sociedade Civil foi escolhido
o ex-Deputado paulista, Deputado Federal Constituinte, Ricardo Izar.
Já na categoria Governamental, na parte governamental, foi premiado o Procurador da República,
também de São Paulo, Aureo Marcus Makiyama Lopes.
O patrono da categoria foi outro catarinense. Foi
homenageado com o patronato Dejandir Dalpasquale, que foi Prefeito da cidade de Campos Novos, aliás
o primeiro Prefeito da história catarinense do nosso
Partido, do velho MDB. Ele foi, inclusive, Deputado
Estadual, Presidente da OCB, Senador da República,
Ministro da Agricultura no Governo Itamar Franco e
Chefe da Casa Civil do Governo do meu Estado quando eu fui Governador.
Dejandir Dalpasquale, de saudosa memória, foi...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) –...representado pela família na pessoa
do filho, Otávio Luís Dalpasquale, conhecido como Vico.
Então, eu acho que foi uma justa homenagem
que a Casa prestou.
Concluindo, nobre Presidente, eu gostaria de,
primeiro, mais uma vez, cumprimentar a Câmara dos
Deputados e a Comissão de Fiscalização e Controle,
na pessoa de seu Presidente, Edinho Bez, outro catarinense, pela louvável iniciativa.
Que mais e mais práticas como essa possam se
disseminar pelo País, contribuindo para a consolidação
da cidadania em nossa Pátria.
São estas as nossas considerações que faço na
tarde de hoje, nobre Presidente Ana Amélia e caros
colegas, em homenagem a esses ilustres senhores,
personalidades da sociedade civil e da área governamental, registro que eu não poderia deixar de fazer
neste momento.
Eram as considerações que eu tinha que fazer,
nobre Presidente, neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Casildo Maldaner pelo pronunciamento e convido para fazer uso da
palavra, por permuta com o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
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Senadores, acredito que a vida de um homem não se
encerra com sua morte, sobretudo quando ele deixa
na memória dos seus familiares e amigos um legado
de atitudes e feitos que ultrapassam os limites até de
sua existência.
Hoje, quero prestar minha homenagem ao centenário de nascimento do médico Manoel Cordeiro Villaça,
cuja data comemorativa foi no último dia 11 de outubro,
já que seu falecimento foi em 11 de outubro de 1913.
Seu trabalho não se destacou apenas na Medicina e em especialidades como a Pediatria. Manoel Cordeiro Villaça passou por esta Casa, representando o
meu Estado, o Rio Grande do Norte, em 1966, quando
ocupou a cadeira, como primeiro suplente, do então
Senador Monsenhor Walfredo Gurgel, que se tornara
Governador do Estado do Rio Grande do Norte.
Nascido em Pernambuco, ainda na juventude
instalou-se em Natal, para trabalhar como pediatra,
a partir de 1937, e logo se casou com Dione Pereira
Villaça, firmando raízes profundas no meu Estado e,
desde então, desenvolvendo uma profícua carreira
com a qual ocupou diversos cargos públicos e contribuiu de maneira sistemática para a formação de outros profissionais, como, por exemplo, quando lecionou
Puericultura na Escola de Serviço Social de Natal e
também em Recife.
Dentre os diversos cargos que ocupou, destaco
o de Delegado Federal da Criança da 3ª Região do
Nordeste, do Ministério da Saúde, em Recife, entre
os anos de 1949 e 1960. Foi Presidente da Legião
Brasileira de Assistência, Ministro interino da Saúde,
Presidente do Conselho Nacional de Saúde e Secretário Estadual de Educação do Rio Grande do Norte.
No Senado Federal, o Senador Manoel Villaça
foi membro da Comissão Mista de Estudo do Projeto
da Constituição, Vice-Presidente e membro titular da
Comissão de Saúde, membro titular da Comissão do
Polígono das Secas e da Comissão de Finanças, além
de outros cargos que ocupou.
Profissional que gostava de difundir suas ideias,
publicou textos em jornais e trabalhos científicos voltados para a pediatria, puericultura e saúde pública, entre os quais cito: “Coqueluche e Difteria”; “Mortalidade
Infantil em Natal”; “O Alcoolismo e a Hereditariedade”;
“Mortalidade Infantil: o Perigo Alimentar”; “Medicina e
Vocação”; “Direitos da Criança Brasileira”, entre outros
temas publicados.
Portanto, uma vez tendo completado há alguns
dias o seu centenário de seu nascimento – numa vida
que foi até mesmo breve, uma vez que ele faleceu em
1º de dezembro de 1971, aqui em Brasília, onde morava, quando contava apenas com 58 anos –, sinto-me
honrado, na condição também de médico e Senador,
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de lembrar do centenário de nascimento de Manoel
Cordeiro Villaça, pelo fato de conhecer de perto problemas enfrentados pelo povo potiguar, na área da saúde
e de saber que esse homem também dedicou a sua
vida a atender e a cuidar do seu povo e da sua gente.
O Senador Manoel Cordeiro Villaça é um desses
homens memoráveis que passaram por esta Casa e
honraram não só o seu nome, mas também o nome de
toda uma geração potiguar, pernambucana e nordestina. Portanto, nunca é demais lembrarmos e exaltarmos
grandes exemplos e inspirações para a vida, que é repleta de significados desde a aurora até o crepúsculo,
até a hora da partida.
Fica aqui a minha homenagem aos seus filhos,
que tive oportunidade de conhecê-los e estabelecer
uma amizade de longa data. Aqui eu quero ressaltar a
nossa alegria, pois o Senador Manoel Villaça, médico
atuante, ocupou também a Presidência da Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte, onde,
na ocasião, publicou inúmeros trabalhos científicos e
ajudou consubstancialmente na evolução da medicina
do Estado do Rio Grande do Norte.
Ficam aqui as minhas homenagens e o meu
apreço à família do médico pediatra e Senador pelo
Rio Grande do Norte, Manoel Cordeiro Villaça.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Angela Portela, 2ª
Secretária.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Paulo Davim.
Convido para fazer uso da palavra, como Líder,
o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Angela Portela, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna, no dia de hoje, para
tratar de um tema que entendo de grande importância
para o meu Estado, em especial para a população que
habita o Sertão do Araripe, uma população de cerca de
500 mil habitantes que sofre, como outros sertanejos,
os efeitos nefastos da estiagem e que clama, de há
muito, por uma solução de caráter mais estrutural que
pudesse se materializar numa obra que corresponde,
hoje, ao projeto do Canal do Sertão.
Do ponto de vista histórico, esse projeto nasce
sob a inspiração da ideia de um grande pernambucano,
o eminente Professor Eudes Souza Leão Pinto, que,
em 1952, já pensava numa solução de caráter mais
permanente para mitigar os efeitos dessas estiagens
cíclicas que se abatem sobre a região. Posteriormen-
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te, ganhou corpo nos estudos que foram promovidos à
época do governo Marco Maciel, objetivando as perenizações dos Rios Pontal, Garças, São Pedro, Brígida
e Terra-Nova. Mas esse projeto veio efetivamente a se
materializar com a proposição do ex-Deputado Osvaldo Coelho, grande pernambucano, que conhece os
problemas do semiárido nordestino e que há muito se
dedica ao estudo de projetos que possam efetivamente
ter um impacto estruturante na região.
A região beneficiada diretamente pelo projeto do
Canal do Sertão, em sua concepção original, estende-se desde o Município de Casa Nova, na Bahia, até o
Município de Cedro, em Pernambuco. Segundo o traçado do sistema adutor, os Municípios beneficiados
seriam os seguintes: Casa nova, na Bahia; e Petrolina, Afrânio, Dormentes, Parnamirim, Ouricuri, Trindade, Santa Cruz, Araripina, Santa Filomena, Ipubi,
Bodocó, Exu, Granito, Moreilândia, Cedro e Serrita,
em Pernambuco.
A maioria desses Municípios está situada, como
já referi, no Sertão do Araripe, mas também alcançando algumas cidades do Sertão do São Francisco e do
Sertão Central.
O projeto original do Canal do Sertão tem a sua
captação d’água no reservatório de Sobradinho, em
Casa Nova, Bahia, e tem uma extensão de 577km.
O sistema adutor foi subdividido em três trechos:
o inicial, que vem desde a captação até o reservatório
de Rajada, com uma extensão de 50km; o intermediário, desde o reservatório de Rajada até o reservatório
de Sipaúba, no Município de Bodocó, alcançando uma
extensão de 294km; e o trecho o final, que vai do reservatório situado em Bodocó até o reservatório Riacho
Fundo, próximo à divisa dos Municípios de Serrita e
Cedro, alcançando uma extensão de 120km.
A conclusão desse empreendimento representaria
um verdadeiro vetor de desenvolvimento para região
por meio da disponibilização de recursos hídricos em
uma área com terras férteis e propícias à agricultura
com base na irrigação.
A água teria usos múltiplos, tais como abastecimento humano – tanto para as áreas urbanas, mas
também para a área rural –, agricultura irrigada, agroindústria, dessedentação animal, pecuária tecnificada – e,
aí, refiro-me, especialmente, à bovinocultura, à caprinocultura, à ovinocultura –, mas, ainda, a piscicultura.
Já foram evidenciados, em estudo do Banco
Mundial, os benefícios trazidos pela irrigação ao dinamizar as economias locais, gerando renda, emprego,
aumentando as exportações e mitigando, portanto, as
carências e a pobreza no semiárido.
Levantamento promovido por essa instituição
aponta que o PIB dos Municípios onde existem perí-
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metros de irrigação se eleva em cerca de 4%, quando
comparados com aqueles sem irrigação. O índice de
pobreza extrema diminui de 57% para 40%. O índice
de desenvolvimento humano (educação) aumenta de
0,73 para 0,80; e o índice de longevidade do sertanejo
cresce de 65 para 72 anos.
A irrigação contribui decisivamente para fixar a
população na região e evita a migração para as metrópoles, sendo, portanto, um poderoso instrumento para
que se busque um desenvolvimento mais equilibrado
espacialmente.
O Canal do Sertão Pernambucano representa
uma oportunidade ímpar de interiorização do desenvolvimento para o Sertão do Araripe, especialmente,
e é, sem dúvida, um antigo anseio da população da
região, sendo, inclusive, cantado em versos pelo filho
ilustre dessa terra, particularmente de Exu, o nosso
saudoso e grande Luiz Gonzaga.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 2005,
por ocasião do projeto de integração do rio São Francisco, foi firmado um termo de compromisso entre o
Ministério da Integração e o Governo do Estado de
Pernambuco na consecução do projeto original do
Canal do Sertão, uma justa compensação da União a
Pernambuco, por ser o único Estado que, ao mesmo
tempo, será um doador de água e também vai disponibilizar a passagem em seu território dos dois canais
que vão transpor as águas do São Francisco, beneficiando vários Estados do Nordeste setentrional.
Srª Presidente, ocorre que foi publicado recentemente, mais precisamente no dia 11 de outubro deste
ano, o Edital nº 63, da Codevasf, para os estudos pedológicos e a classificação de terras para irrigação no
âmbito do projeto do Canal do Sertão de Pernambuco.
Entretanto, esse edital gerou um clima de inconformidade e frustração na população do Araripe ao reduzir
drasticamente o alcance e, consequentemente, os
benefícios colimados no projeto original.
Se antes tínhamos a possibilidade de uma área
de irrigação de cerca de 110 mil hectares de terras,
conforme previsto no PAC 2, a atual concepção beneficia pouco mais de 30 mil hectares, incluindo apenas
os Municípios de Petrolina, Santa Cruz, Dormentes e
Santa Filomena. Portanto, deixando de fora desse benefício uma área muito expressiva de elevada fertilidade no Sertão do Araripe e também do Sertão Central.
Para se ter uma ideia do potencial produtivo dessa
região, um hectare irrigado produz 140 toneladas de
cana-de-açúcar por ano. Isso significa uma produtividade superior em 250% às áreas tradicionais de produção
não irrigadas, como, por exemplo, a Zona da Mata de
Pernambuco, tradicional produtora de cana-de-açúcar.
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A região do Araripe, com o Canal do Sertão em
sua inteireza, poderia se transformar em uma nova
fronteira agrícola, com a produção de frutas, legumes,
hortaliças e também de cana-de-açúcar.
Srª Presidente, além disso, a disponibilidade de
água garantiria a expansão da atividade pecuária e
daria uma maior segurança aos produtores. Mesmo
com a escassez de um ciclo regular de chuvas, essa
região é a terceira em ordem de importância na produção leiteira do meu Estado. Entretanto, em função
da recente e forte estiagem, milhares de animais morreram de fome por falta de alimentos.
A descapitalização atingiu em cheio os produtores da região, especialmente os pequenos criadores.
Somente em Ouricuri, no ano passado, foram vendidas
mais de 40 mil cabeças de gado a preços extremamente
deprimidos. Um animal que valia normalmente R$2 mil
foi vendido por R$300, por absoluta falta de alternativa. Tudo isso para não perder inteiramente o rebanho.
Atualmente, para alimentar os animais que sobreviveram, está sendo necessário levar milho forrageiro
e cana-de-açúcar para o Araripe, quando essa região
poderia gerar uma produção suficiente para atender
às suas necessidades e até mesmo para gerar excedentes exportáveis.
Sr. Presidente, além disso, a região do Araripe
produz 95% do gesso consumido no Brasil e utiliza,
como insumo energético, a caatinga, que atualmente
já dá sinais de esgotamento para esse fim. Com a possibilidade de irrigação de parte das terras, produzindo
cana-de-açúcar, teríamos a disponibilidade do bagaço.
E assim a biomassa a partir do bagaço da cana
poderia representar uma importante fonte energética
para a indústria gesseira, o que rearticularia cadeias
produtivas na economia local, ao mesmo tempo em
que contribuiria para preservar a Caatinga, sobretudo
para o que resta da cobertura vegetal desse bioma da
região nordestina...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – ... contribuindo, portanto, para evitar o agravamento de um quadro de desertificação da
região do Araripe.
Sr. Presidente, os pernambucanos sempre adotaram uma postura solidária diante das obras da transposição do Rio São Francisco, porque não se deseja
negar aos Estados coirmãos, sobretudo da região do
nosso Nordeste Setentrional, a possibilidade de acesso à água do São Francisco. Entretanto, a exemplo
de outros Estados doadores, como a Bahia, Alagoas
e Sergipe, que demandaram políticas compensató-
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rias, os sertanejos pernambucanos exigem uma justa
compensação.
Tenho certeza e confiança de que a Presidente
Dilma, ao tomar conhecimento dessa situação, irá se
sensibilizar e deverá evitar essa injustiça, garantindo
a retomada...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União
e Força/PTB – PE) – ...da concepção do original do
projeto do Canal do Sertão de Pernambuco, obra vital
para a redenção econômica e social do nosso sertão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
a Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco Apoio
Governo/PDT – MT) – Obrigado, Senador Armando
Monteiro, digno representante do Estado de Pernambuco, que falou como Líder do PTB.
Falará como orador inscrito S. Exa o Senador
Wellington Dias.
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
O próximo inscrito é o Senador Humberto Costa,
do PT de Pernambuco.
V. Exa tem o tempo regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras Senadoras,
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu venho à tribuna na tarde
de hoje para abordar um assunto que entendo muito
importante e que precisa ser tratado com a devida responsabilidade de todos nós. Eu me refiro ao quadro
artificial e descabido de pessimismo que se procura
criar no País, neste momento, por razões claramente
fundadas na disputa eleitoral que nós teremos no ano
que vem, sem a preocupação, inclusive, de analisar
os efeitos do discurso que é adotado, das notícias que
são ressaltadas, das profecias que são realizadas.
Nós temos hoje aqueles críticos pessimistas ganhando cada vez mais um espaço ampliado. Aliás, foram
os mesmos críticos, os mesmos profetas que previram
apagão energético, apagão no caso do abastecimento
de água no País, inflação, desemprego, desequilíbrio
das contas públicas. No entanto, eles continuam a ter
audiência neste País, não dos cidadãos de um modo
geral, mas daqueles que estão efetivamente interessados em transformar esse processo numa disputa
política permanente. São aqueles defensores do quanto pior melhor. Quanto pior o País, melhor para quem
deseja disputar as eleições na condição de oposição.
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Mas tudo está aí para negar esse clima de pessimismo. Do ponto de vista social, os ganhos do Brasil
são inigualáveis a qualquer período anterior da nossa
história. Comemoramos, recentemente, os dez anos
do Bolsa Família, beneficiando mais de 50 milhões de
pessoas e, ao mesmo tempo, tendo contribuído para
retirar mais de 30 milhões da condição de miséria.
Mais recentemente, o Governo, numa atitude
corajosa, está implantando o Programa Mais Médicos
para atender a uma necessidade objetiva e inadiável
da nossa população, Mais Médicos esse que não se
resume ao envio de profissionais, brasileiros ou não,
para lugares onde o acesso é difícil, cidades distantes
e a periferia das grandes cidades.
Mas é em relação à economia que essas vozes
agourentas mais se manifestam no sentido de tentar
passar para o País, numa área tão sensível como é
essa da economia, sensível a notícias, sensível a boatos, sensível a pseudoanalistas econômicos, e que,
portanto, vai ocupando um espaço cada vez maior.
Naquele período das grandes mobilizações deste
ano, quando as lideranças da oposição, os governadores de Estado, todos se retraíram e não se manifestaram politicamente naquela hora, foi a Presidenta Dilma
que foi à televisão, que recebeu lideranças daquele
movimento e que apresentou ao Brasil uma proposta
de pacto envolvendo cinco temas fundamentais. Um
deles foi o tema da responsabilidade fiscal. E é desse
compromisso que o Governo não tem se afastado um
milímetro. Ao contrário, tem buscado cumpri-lo sistematicamente.
Vemos ainda, no campo econômico, os investimentos em infraestrutura, que seguem em ritmo acelerado para solucionarmos os problemas dos gargalos
existentes. Mas as contas públicas estão absolutamente
em ordem e a inflação, sob controle.
O ritmo de crescimento do PIB tem se mantido
favorável, bem como têm sido consideravelmente baixos os índices de desemprego. E se nós compararmos
o nosso País com outros países bem mais desenvolvidos do que o nosso, países da Europa, os nossos
indicadores de crescimento e os níveis de emprego
são fortemente favoráveis ao nosso País.
A confiança externa no Brasil segue alta, dada
a capacidade do País em honrar contratos e todos os
seus compromissos assumidos.
Já há alguns anos, como todos sabem, não somos
mais devedores do FMI, mas credores de um fundo ao
qual, antes dos governos do PT, pagávamos milhões
de juros anualmente, sem que conseguíssemos quitar
a dívida principal.
Por que, então, esse excesso de pessimismo interno com o nosso País?
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Na verdade, a Oposição quer dar um viés eleitoral ao debate. E incluo na oposição a grande mídia
deste País.
Ao que parece, não aumentou o número dos
críticos pessimistas. São os mesmos de sempre, que
permanecem onde sempre estiveram: na torcida por
deterioração da nossa economia para que um quadro
assim lhes renda mais consultorias e alguns dividendos
eleitorais, para que muitos deles, que já ocuparam posições estratégicas na administração estatal, e pouco
fizeram para melhorar o nosso País, possam cobrar
caro por palestras em que apresentam soluções para
o que não resolveram quando a responsabilidade estava em suas mãos.
Enfim, não aumentou o número dos que querem
ensinar o Governo a fazer aquilo que nunca fizeram.
O que aumentou foi o espaço dado a cada um deles.
As discussões sobre as nossas capacidades foram contaminadas por um irresponsável viés eleitoral
que atende a quem quer depreciar o Brasil para tentar
vencer a disputa presidencial do ano que vem com o
discurso do medo. Aliás, discurso que foi tão forte em
vários momentos, mas que, no momento em que mais
forte foi, o povo foi mais forte do que ele, em 2002.
É uma tática ultrapassada, mesquinha, mas sempre presente nas eleições das últimas décadas. Ninguém mais do que o PT foi vítima desse discurso
subterrâneo às vésperas de uma disputa presidencial.
Ele agora reaparece, mas o brasileiro já conhece as
mentiras que o embalam.
Os dados positivos do Brasil demonstram solidez.
E aqui é importante que venhamos desconstruir essas
invencionices. A nossa meta de superávit primário, de
R$73 bilhões nas contas públicas, o equivalente a 1,5%
do PIB, será rigorosamente cumprida pelo Governo.
Da mesma forma, a inflação fechará também dentro
da meta prevista, que é aquela situada entre 4,5% e
6,5%. O PIB mantém o ritmo de crescimento esperado, de cerca de 2,5%. Ou seja, seguimos crescendo,
mesmo que 2013 seja o pior ano dessa crise mundial
desde 2009, com prejuízos para outros emergentes
como China, México e Índia.
Paralelamente, as concessões em áreas de infraestrutura que o Governo Federal está implementando para enfrentar gargalos de logística prejudiciais
ao nosso setor produtivo vão gerar investimentos da
ordem de R$213 bilhões para rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Igualmente, há investimentos que chegam pelas
concessões no setor de energia, petróleo e gás que
devem nos gerar centenas de bilhões de reais, como
começou a ocorrer pelo leilão de Libra.
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Então é visível que não se sustenta esse quadro
de pessimismo que alguns querem disseminar por aí.
É descabido, inconsequente e totalmente desconectado da realidade. Seu único lastro são as pretensões
eleitorais de alguns setores que querem que o Brasil
seja enxergado como um País sem governo, à deriva,
refém das crises.
Mas a população entende que há uma enorme
má-fé nisso. Os governos do Presidente Lula e da
Presidenta Dilma mostraram que sabem guiar o Brasil
com coragem e inteligência, mesmo nas horas mais
difíceis, mostraram que é possível avançar, ainda que
em um cenário de dificuldades. Essa é uma verdade
que transcende a retórica dessas aves de mau agouro
que vivem rondando o nosso País.
O Brasil está no rumo certo. Dessa forma, estou
convencido da solidez...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ...da nossa economia e dos resultados
satisfatórios que 2013 apresentará.
Gostaria de registrar que, acima de tudo, em meio
a todos esses números, índices e indicadores, o governo da Presidenta Dilma enxerga verdadeiramente
a nossa gente. É a tônica dos governos do PT cuidar
das pessoas. Para nós, a economia não é um fim em
si mesmo, mas um caminho por meio do qual nós podemos melhorar a vida da nossa população. Há quase
11 anos temos feito isso.
De maneira que aqueles que têm apostado contra
o Brasil podem desistir, porque o nosso governo seguirá guiando, com compromisso e responsabilidade,
o País pelo melhor caminho, porque conduzir o Brasil
dessa forma é zelar pela macroeconomia, para que, a
partir dela, tenhamos um País socialmente mais justo.
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco Apoio
Governo/PDT – MT) – Obrigado, Senador Humberto
Costa.
Falará pela Liderança do PDT o Senador Acir
Gurgacz.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco Apoio
Governo/PDT – MT) – Pois não, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, antes da Ordem do Dia, conforme prevê o nosso Regimento, queria informar que o
Projeto nº 54, de 2013, PLC, encontra-se pronto para a
pauta do plenário. Há um Requerimento de Urgência,
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de nº 61, de 2013. Queria que a Mesa providenciasse
a sua leitura em tempo hábil. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco Apoio
Governo/PDT – MT) – V. Exª será atendido, na forma
regimental.
Pois não, Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, trago aqui um tema da maior importância para
todo o País, mas principalmente para o nosso Estado
de Rondônia – a questão da saúde pública, que, no
nosso Estado, em Rondônia, vem se agravando há
muitos anos.
Os serviços de saúde no Brasil ainda estão longe
do ideal, mas é bom quando percebemos os avanços
que acontecem, tanto no nosso Estado de Rondônia
como em nível nacional, onde houve avanços com relação ao serviço de saúde. Vimos que o problema está
realmente sendo atacado e que ações e investimentos
estão sendo feitos para melhorar o atendimento ao
cidadão, aos pacientes que buscam uma unidade de
saúde para a prevenção e o tratamento saúde.
Acompanho o esforço do Governo Federal em
melhorar os serviços de saúde em todo o País e vejo
que a parceria com o Governo do nosso Estado de
Rondônia está mudando a realidade da nossa saúde. Em 2010, o Governador Confúcio Moura pegou
a saúde do Estado numa situação muito complicada,
principalmente na nossa capital, em Porto Velho, onde
o atendimento nos hospitais era feito nos corredores,
não havia leitos, equipamentos e médicos suficientes
para a grande demanda, que cresceu muito com a
chegada das pessoas que vieram trabalhar nas usinas hidrelétricas.
Foi quando o Governo do Estado, com o apoio
do Governo Federal, iniciou duas frentes de trabalho:
uma para resolver o caos nos prontos-socorros dos
hospitais da capital e outra voltada para a reestruturação e a descentralização dos serviços de saúde em
todo o nosso Estado.
Hoje, pouco mais de dois anos após o início desse trabalho, percebemos melhorias significativas no
pronto-socorro do João Paulo II, no Hospital de Base
Ary Pinheiro, nos hospitais regionais, nos hospitais
municipais e nas unidades de saúde em todo o Estado. Não é a saúde ideal – ainda encontramos muitas
deficiências –, mas houve um avanço muito grande.
O número de leitos aumentou em mais de 60%
nos últimos dois anos. Em 2010, havia apenas 773
leitos no Estado. Hoje, este número saltou para 1.217,
segundo informações da Sesau. Com isso, também
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houve crescimento de mais de 300% nas internações.
Este avanço foi reconhecido pelo Ministério da Saúde,
que, em setembro, liberou mais R$33 milhões para
atender os programas de urgência e emergência de
Porto Velho e Cacoal e para ações de atenção à saúde da população, nos programas de saúde da família
e no atendimento ambulatorial.
Outra grande conquista foi a liberação de todos
os recursos para a construção do Hospital Regional de
Ariquemes. Serão mais R$32 milhões injetados pelo
Governo Federal na promoção da saúde pública e na
descentralização do atendimento no nosso Estado de
Rondônia, que foram viabilizados por meio de emenda
que apresentei ao Orçamento da União, que conseguimos assegurar diretamente com o Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
Somando-se a este aporte de recursos, também
podemos comemorar as ações do programa Mais Médicos, que já levou 35 profissionais para Rondônia. A
previsão é que possamos receber mais médicos até
o final do ano, o que é de grande importância para a
assistência básica da Saúde, pois, para cada médico enviado pelo programa, o Município receberá um
aporte de R$4 mil para serem investidos no Saúde da
Família ou no atendimento ambulatorial.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O maior alcance dos serviços, o aumento
do acesso, a melhor organização da rede hospitalar
são pontos reconhecidos pelo Ministério da Saúde e
decisivos para a incorporação de novos recursos no
limite financeiro de média e alta complexidade do Estado de Rondônia.
A Rede Estadual de Saúde comemora outros
avanços, como a nova Policlínica Oswaldo Cruz, em
Porto Velho; o Centro de Imagem, também na nossa
Capital; o Centro de Reabilitação Estadual; a Central
Hemodiálise para Pacientes Agudos; a Central de Transplante Renal; a Central de Patologia Clínica Estadual;
o Centro de Diálise de Ariquemes; além do aumento
de leitos clínicos, cirúrgicos e de UTI em hospitais de
todo o nosso Estado de Rondônia.
Enfim, Sr. Presidente, a saúde do nosso Estado
de Rondônia começa a sair da UTI e a respirar dias
melhores, para atender com mais qualidade, com mais
respeito e dignidade o nosso povo.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – A Bancada Federal de Rondônia, todos
os Senadores e Deputados Federais têm contribuído
muito para essas melhorias, pois todos vêm atuando
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como interlocutores do Governo de Rondônia junto ao
Ministério da Saúde e junto à nossa Presidenta Dilma.
Vamos continuar nesse trabalho, unidos pela
construção do Hospital de Ariquemes, bem como pela
construção do Hospital de Urgência e Emergência em
Porto Velho, que teve a doação da área concretizada
recentemente pelo Prefeito Mauro Nazif, para ser construído nas proximidades do Hospital de Base.
Avançamos passos importantes, mas há ainda um
trabalho muito grande para ser feito. Temos que aproveitar esse alinhamento estratégico entre o Governo
Federal, a Bancada Federal e o Governo do Estado
para melhorar ainda mais os serviços de saúde em
Rondônia, consolidando o Plano de Descentralização,
com hospitais regionais nas maiores cidades e Unidades de Pronto Atendimento em todos os Municípios.
O trabalho não pode parar. Temos que seguir
em frente com determinação, pois esse é um serviço
de extrema importância para a saúde da nossa gente.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco Apoio
Governo/PDT – MT) – Parabéns, Senador Acir.
Falará como orador inscrito o Senador Walter
Pinheiro.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta
semana, Senador Pedro Taques, mais precisamente
no dia de ontem, nós assistimos à regulamentação, ou
melhor, à entrada em vigor de um sistema utilizando a
estrutura móvel para pagamentos, de um sistema que
há muitos anos eu particularmente venho tentando, eu
diria, implantar no Brasil.
Não é nenhuma experiência nova o pagamento
utilizando as novas formas de comunicação, a ferramenta móvel ou o telefone celular, como nós batizamos no Brasil. Desde 2006, no início das chamadas
sessões e congressos que tratam sobre a questão da
evolução tecnológica, utilizando exatamente o sistema
móvel, meu caro Senador Pedro Taques, nós começamos a discutir no mundo a utilização de aplicativos
para o nosso cotidiano.
E, nesse particular, a insistência nossa é exatamente para chegarmos a dois públicos-alvos: o primeiro
– eu diria o conjunto maior – o universo de brasileiros
que não têm acesso a bancos, que não possuem contas
bancárias, mas que se relacionam permanentemente com a estrutura bancária; o segundo, portanto, um
conjunto menor dentro desse universo, daqueles que
recebem assistência, que recebem benefícios, como
o Bolsa Família, o Garantia-Safra, o Bolsa Estiagem.
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Na maioria dos casos, meu caro Senador Renan,
o público do Nordeste que se relaciona com o Banco
do Nordeste enfrenta um grave problema: a ausência
de agência bancária, a ausência da capilaridade do
Banco do Nordeste para atender esse agricultor, para
atender o desenvolvimento regional.
Portanto, tentamos em 2007, tentamos em 2008,
e, graças a Deus, aqui, quando da chegada da Medida Provisória – a Medida Provisória nº 615 –, eu já
havia apresentado um projeto de lei que também tinha
batizado de bancarização, para que nós pudéssemos
usar essa nova forma, essa tecnologia, para permitir
a inclusão de milhares, ou melhor, de milhões de brasileiros que não têm acesso a banco.
E muita gente dizia o seguinte, Senador Renan:
que ia ser difícil para a população fazer transação bancária pelo celular, receber, por exemplo, o Garantia-Safra, o Bolsa Estiagem, ter a possibilidade de sacar
o Bolsa Família usando o celular. Muita gente alegava
as impossibilidades no que diz respeito às transações.
O Brasil tem 270 milhões de usuários ou de assinantes do sistema móvel instalado em nosso País
– 270 milhões de usuários. Desses, meu caro Presidente, 80% são pré-pagos, ou seja, nós só temos 54
milhões dos 270 milhões que pagam conta depois de
utilizarem o sistema.
Esses 80% dos 270 milhões, meu caro Presidente
Sarney, que são chamados telefones pré-pagos – com
que muita gente até liga a cobrar para a gente, para
garantir o seu “creditozinho” –, quando eles fazem uma
recarga no celular, isso é uma operação de crédito.
Portanto, essa gente já opera.
Qual é o problema para que um cidadão no interior do Amapá, do Maranhão, da Bahia, de Alagoas,
do Amazonas, onde, inclusive, para o banco chegar
tem de haver um banco no barco, qual é o problema
para essa gente usar esse tipo de dinheiro móvel,
portanto, facilidade? O crédito poder chegar também
pelo ar, e as pessoas poderem movimentar isso como
quem movimenta o dinheiro em plástico, que é o cartão
de crédito, hoje tão utilizado, ou até outras formas de
utilização para que o sistema bancário possa, efetivamente, chegar à vida das pessoas?
Então, meu caro Senador Eduardo, ontem, na
cidade de Fortaleza, o Banco Central já estava normatizando o uso do pagamento por celular. Portanto,
o público que nós buscamos como público-alvo, ou
necessário, para que a gente possa inserir essa gente no contexto bancário, dando-lhe dignidade, para se
relacionar, para dar agilidade principalmente no que
diz respeito aos programas assistenciais, é o público
da agricultura familiar, é o público do Bolsa Família, é
o público do microcrédito, é o público do empreende-
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dorismo implantado no Brasil pelo Sebrae. Portanto,
vamos facilitar a vida dessa gente, criar as condições
para que esse povo possa se locomover agora internamente, sem necessidade de ter que deixar a sua
cidade para buscar um recurso.
Eu quero usar como exemplo os dois casos mais
emblemáticos do caso da Bahia. Todo ano, no Estado
da Bahia, movimentamos algo em torno de R$1 bilhão,
R$1,2 bilhão, na agricultura familiar. Isso só no Programa da Agricultura Familiar (Pronaf).
Agora, imagine: um agricultor que mora a 300
quilômetros de onde há o Banco do Nordeste. Ele se
desloca de sua cidade para chegar até a agência do
Banco do Nordeste e sacar o seu programa, sacar o
seu crédito agrícola para comprar implementos agrícolas, para comprar sementes, para comprar alimentos,
ou, às vezes, até para comprar determinados produtos
que vão ser aplicados na lavoura. E ele termina fazendo isso na mesma cidade em que foi sacar o dinheiro.
Qual é o problema de esse agricultor agora receber essa informação pelo seu celular da liberação do
seu crédito, de se dirigir a uma instituição, que pode
ser uma casa comercial, uma casa lotérica ou a própria
casa que vende implementos agrícolas? E, nessa casa,
como quem usa um cartão magnético, como quem usa
uma conta bancária, agora utilizando exatamente o seu
celular, ele poder fazer as compras, usando ali o seu
crédito agrícola, poder comprar os implementos, poder
comprar os seus alimentos, sem sair da sua cidade.
Portanto, contribuindo duplamente: contribuindo com
a vida do agricultor, porque facilita, criando as condições, e contribuindo para a economia local.
O maior exemplo disso, Senador Renan, foi quando nós aprovamos aqui a questão do seguro, o Garantia-Safra, que nós aprovamos no Congresso Nacional.
Só neste ano, no Estado da Bahia, nós fizemos mais
de 200 mil Garantias-Safra, por conta da seca, para
assegurar que as pessoas pudessem ter, no momento
mais difícil, um seguro, um recurso, para superar os
problemas enfrentados...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... que levaram o agricultor a perder a
sua produção. Consequentemente, isso impacta duplamente tanto na vida do agricultor quanto na economia da cidade.
Então, agora, o ideal é que esse agricultor receba o recurso, que ele possa comprar os seus alimentos e continuar contribuindo com a economia do seu
Município.
Sr. Presidente, eu aqui louvo essa decisão de
ontem do Banco Central, do Conselho Monetário, que
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é uma batalha, Ricardo Ferraço, que eu faço, inclusive, desde 2006. Tive a parceria do seu xará, que você
também teve a oportunidade de conhecer, Ricardo
Tavares, que foi um dos principais consultores que eu
ganhei ao longo da minha vida profissional, sem pagar
absolutamente nada por isso, para que a gente pudesse trazer para o Brasil diversos aplicativos.
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... usando esse mesmo mecanismo, para
levar o benefício a mais de dois milhões de quenianos, pelo celular. E não é usando smartphones, não
– estou falando nisso desde 2007 –, mas o celular
que na Bahia chamamos, Ricardo, de celular peba,
aquele celular mais simples, sem nenhum problema.
Ou seja, usando-se, já naquela época, uma tecnologia que hoje os grandes fabricantes colocam em seus
smartphones, que é chamada NSC, a transmissão de
dados, sem precisar utilizar nenhum tipo de mecanismo físico, apenas o toque de um aparelho no outro ou
a proximidade, para fazer a transferência.
Isso vai poder chegar a todas as atividades no
Brasil. Portanto, utilizando-se esses novos mecanismos,
chegaremos com os aplicativos à vida das pessoas.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Queremos fazer isso nessa estrutura
financeira, na estrutura da saúde, na agricultura, na
educação, na segurança, inclusive nas questões que
envolvem a Defesa Civil.
Chegou a hora de inovarmos, mas com essas
ferramentas tecnológicas, de maneira que a população
possa extrair vantagens para si, independentemente
de onde estão e da sua condição social.
Portanto, meu caro Senador Renan, é mais uma
conquista importante e é mais um projeto que conseguimos aprovar a partir daqui, do Senado da República,
nesse novo período em que vamos contribuindo para o
desenvolvimento da nossa gente, mas principalmente
do povo brasileiro.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, Senador Acir...
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Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Sr. Presidente, a minha questão de ordem é
mais longa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, V. Exª, na última sessão, quando
da apresentação da CPI das Federações, ficou de ler
a CPI no dia de hoje.
Gostaria que V. Exª me pudesse dar notícia sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, faremos
isso exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência aproveita a oportunidade e comunica ao Plenário do Senado Federal
que foi protocolado, na Secretaria-Geral da Mesa, requerimento, tendo como primeiro signatário o Senador
Mário Couto, que requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de irregularidades atinentes ao abuso de poder econômico
nas eleições e reeleições de dirigentes, ocorridas no
âmbito da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
e Federações Estaduais de Futebol.
Em referência ao expediente de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, a Presidência comunica
ao Plenário que, nos termos do art. 244 do Regimento
Interno, foram retiradas assinaturas. Foram retiradas
exatamente nove assinaturas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª poderia...? Tenho eu o direito, regimental
e constitucional, de saber quais as assinaturas que
foram retiradas?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência informa ao Plenário que o requerimento, portanto, deixa de ser lido
por não ter o número mínimo de subscritores exigido
constitucionalmente e regimentalmente.
Mas nós pediremos à Secretaria-Geral da Mesa
que, por favor, providencie uma cópia do requerimento
para o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Eu quero saber, Presidente,
para que a Nação brasileira saiba quais os Senadores
que não querem fiscalizar o Governo, quais os Senadores que se negam a fiscalizar uma Confederação Brasileira de Futebol corrupta e as federações corruptas.
Sei eu o que aconteceu nos bastidores. Sei eu o
que o Senador Perrela, que está aqui do meu lado...
E, como eu tenho uma identidade com a moral e com
o caráter, sei eu que o Senador Perrela procurou al-
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guns Senadores para retirarem as assinaturas dos
requerimentos que continham uma formalidade legal,
e que o povo brasileiro gostaria de saber, que eram
as corrupções existentes dentro das federações estaduais e dentro da Confederação, há muitos e muitos
e muitos anos. Jamais se conseguiu aqui, neste Senado, abrir uma CPI para investigar a Confederação
Brasileira de Futebol!
Não desisto, Presidente! Vou novamente colher
assinaturas! Não desisto, Presidente! Vou entrar no Ministério Público Federal! Não desisto, Presidente! Vou
entrar na Procuradoria Geral da República! Dane-se
o Senado! O Senado não quer? Dane-se o Senado!
Os Senadores não querem? Danem-se os Senadores!
Só quero dizer à Nação o nome dos Senadores
que não querem deixar aqui se fazer CPI e se investigarem as verbas públicas que são do povo da Nação,
não é de ninguém!
O imposto que se paga é para se respeitar o povo,
Senador; e hoje não se respeita, neste País. Hoje, o
Senado Federal não tem moral para protocolar uma
CPI, Senador. Hoje, nós não temos mais moral de poder fiscalizar as verbas públicas neste País, Senador,
mesmo todos sabendo que há irregularidade.
Isso é muito estranho e é muito deprimente para
o Senado. Isso é muito deprimente para uma Corte e
para uma Casa de lei. É muito deprimente que muitos
Senadores não saibam as suas atribuições.
E eu quero divulgar o nome de um por um desses Senadores. E não pensem aqueles que se perpetuaram nas Federações e não pense o Presidente
da Confederação Brasileira de Futebol que vão ficar
alheios à vontade do povo brasileiro, que é a de verificar a honestidade de cada um, e que o Senado
Federal, neste momento, não deixou que eu fizesse.
Entendeu, Presidente?
Então, mais uma vez, eu lhe peço: eu quero o
nome dos Senadores, que vou divulgar, durante um
mês. Durante um mês, eu vou àquela tribuna divulgar
um por um os nove nomes que retiraram as assinaturas para o povo brasileiro saber quem é sério e quem
não é sério nesta Casa, porque o Senador que não
permite e não quer que se faça uma CPI é porque o
Senador não é sério.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência mandará os requerimentos de retirada de assinaturas para V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao Senador Dornelles e ao Senador Acir, eu concedo, na forma do art.
14, a palavra ao Senador Zeze Perrela.
O SR. ZEZE PERRELA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG. Para uma explicação pessoal. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Presidente.
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Olha, eu respeito demais, Presidente Renan, o
meu amigo, Senador Mário Couto. O Senador Mário
Couto teve uma questão pontual no seu Estado, o
Pará, onde ele teve um problema com o Presidente
da Federação Paraense de Futebol. Obviamente, ele
não conseguiu fazer uma CPI na Federação Paraense
de Futebol e resolveu fazer uma CPI na Confederação
Brasileira de Futebol, obviamente, para tentar arrastar
a Federação Paraense de Futebol nesta CPI.
Nós estamos às vésperas de uma Copa do Mundo.
No meu entendimento, uma CPI na Federação Brasileira de Futebol, neste momento, não seria bom para
o futebol brasileiro.
Eu o respeito, Senador Mário Couto, meu amigo pessoal, um homem de bem, um homem honrado.
É preciso que o povo brasileiro entenda que, para
se fazer uma CPI, são necessárias 27 assinaturas. O
Mário Couto conseguiu 33, mas 8 ou 9 Senadores retiraram as assinaturas. Portanto, ficaram 26 assinaturas.
Nós somos 81 Senadores. Dos 81, ficaram 25. Então,
há 66 que não querem CPI nesta Casa; há 66 que não
querem CPI. Segundo o Senador Mário Couto, 66 não
são sérios porque não querem CPI.
Nós não podemos, Senador Mário Couto, com
todo o respeito, colocar 66 Senadores sob suspeição.
Todo dia nós recebemos requerimento aqui para criar
CPI sobre as mais variadas matérias. Quando um Senador não quer CPI, nós não podemos dizer que ele
não é sério. Nós estamos aqui para legislar, sobretudo
para legislar. Essa é a nossa função maior.
Não querer que se faça uma fiscalização sobre
isso ou aquilo... Nós sabemos, com todo o respeito que
tenho por V. Exª, que a sua questão é pontual.
Você foi ferido em seu interesse lá no seu Estado com um clube de futebol, interesse legítimo. Tenho
certeza de que o dirigente do seu Estado não deve
ser uma pessoa do bem. Se fosse, o senhor não teria
brigado com ele, porque sei que V. Exª é do bem. Agora, o senhor não pode dizer que há 65 Senadores que
não são do bem simplesmente porque não quiseram
uma CPI. Nós não podemos generalizar.
Eu realmente trabalhei para que essa CPI não
acontecesse, e o senhor não pode dizer que não sou
do bem, porque eu sou. Fui dirigente de clube por 17
anos e tenho as minhas mãos limpas.
Então, com todo o respeito a V. Exª, eu não me
incluo nisso. Trabalhei para que essa CPI não acontecesse, sim, porque não vejo motivo para isso e vou
continuar trabalhando, porque acho que esse não é
o momento. No dia em que eu tiver motivo para que
ela aconteça, vou ser o primeiro a trabalhar para que
isso ocorra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, eu fui citado. Art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª, na
forma do art. 14.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Presidente, pela ordem também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, darei a palavra ao
Senador Dornelles, com muita satisfação.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Para mim também, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Senador Perrella, V. Exª errou em todos os
pontos que questionou, todos. Primeiro, há CPI, sim,
no Estado do Pará. Nada contra e nada em represália
a alguém. V. Exª não pode pensar e dizer que o seu
pensamento está correto.
Eu o respeitava, Senador. Eu o considerava, Senador. Depois do seu ato, não posso respeitá-lo nem
considerá-lo, Senador.
O senhor não quis a CPI porque o senhor foi
presidente de um clube famoso no Brasil e precisa da
Confederação Brasileira de Futebol, Senador. É ligado a ela, Senador. É amigo dele, Senador. Por isso, V.
Exª precisa dele, e, com certeza, deve ter havido um
telefonema dele para V. Exª. Essa é que é a realidade que V. Exª tem que mostrar para os seus eleitores.
Senador que retira – vou repetir – assinatura de
uma CPI não merece o meu respeito. Não me jogue
contra os Senadores sérios daqui, não! Não me jogue, não!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Senador do seu partido retirou...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não me jogue não, Senador!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Não compensa bater boca com V. Exª –
não compensa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª tinha interesse, porque ele é seu amigo...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E V. Exª recebeu um telefonema do seu amigo,
Senador. E V. Exª passou a noite inteira bisbilhotando
os Senadores, para retirarem as assinaturas. Não se
envergonhe disso, não!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Do seu partido, do seu partido inclusive.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Diga se é verdade. Não se envergonhe, não. Seja
homem! Seja homem!
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Recebi. Recebi, sim.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não se envergonhe!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Presidente, eu não vou bater boca com
o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Seja homem! Não se envergonhe!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Eu não tenho essa...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª é amigo do cara e não quer CPI aqui. Não
se envergonhe! Tenha honra, Senador!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Mas não tenho vergonha de dizer... Não
tenho vergonha de dizer que sou, Senador Mário Couto. Eu não tenho vergonha de dizer que sou. Recebi,
sim, o telefonema.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – V. Exª não teve honra!
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Não foi preciso eu receber, não. Não, eu
não recebi...
(Discussão no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, por favor,
vamos ouvir o Senador Perrella.
Senador Perrella, com a palavra V. Exª.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Escuta, Presidente, eu não recebi. Eu
liguei para ele me propondo a fazer isso. É diferente.
Eu que liguei para ele me propondo a fazer isso. Viu,
Senador Mário Couto? Eu sou muito homem. V. Exª
não me conhece. E me respeite, por favor.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Tem que ter honra.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Até o português V. Exª está usando de forma
errada, porque está nervoso.
(Discussão no recinto.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
(Discussão no recinto.)
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Sr. Presidente, Sr. Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – V. Exª não tem honra!
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG. Fora do microfone.) – V. Exª era proprietário de um clube e teve os seus interesses... Eu nunca
fui dono de clube.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – Você não tem caráter!
(Soa a campainha.)
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
(Discussão no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ. Sem revisão do orador.) – Eu queria cumprimentar V. Exª, Sr. Presidente, pela sua sábia decisão
de postergar a votação do projeto de lei sobre instituições financeiras e sobre o Banco Central. Na política, a
gente só escreve cartas depois de receber a resposta.
No momento em que V. Exª sentiu que não havia clima para a votação desse projeto, V. Exª atuou, com a
maior competência, para o seu adiamento.
Entretanto, eu queria apenas dizer, como Relator do projeto, que em nenhum momento se pensou
em criar um quarto poder no Brasil: o Banco Central.
No projeto, diz-se que a competência para a política monetária, para a política creditícia, para a política cambial continua com o Conselho Monetário. O
Banco Central apenas implementa aquelas decisões;
há mandatos, os seus diretores, como grande parte
das agências têm.
Mas, sem entrar no mérito, cumprimento V. Exª
pelo adiamento da votação e estou certo de que a discussão vai continuar, de que os debates vão continuar.
No momento em que o assunto estiver amadurecido, V.
Exª poderá trazê-lo ao Plenário para ser aprovado ou
recusado, mas nunca deixar de ser discutido.
Parabéns, Sr. Presidente, pela sua decisão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
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Concordo, inteiramente, Senador Dornelles, com
esse encaminhamento. Quer dizer, o projeto parecia
amadurecido, a regulamentação do art. 192 da Constituição Federal, de autoria de V. Exª, mas como...
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ. Fora do microfone.) – De autoria do Senador
Arthur Virgílio. Eu apresentei um substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – De autoria do Senador Arthur
Virgílio, que tinha um substitutivo de V. Exª.
Mas como não houve, evidentemente, consenso
de lado a lado, fica postergada a votação, a apreciação
do projeto, mas a discussão, não.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é apenas para fazer o registro da visita do nosso Vice-Prefeito de Ji-Paraná, que está aqui nos visitando, o
Marcito, do PDT.
Ji-Paraná é uma cidade que tem 35 anos e que
me acolheu há 31 anos. Então, recebo aqui a visita do
Vice-Prefeito Marcito Pinto, que a gente enaltece. Ele
está aqui do nosso lado, juntamente com o Senador
Valdir Raupp, também do nosso Estado de Rondônia.
Era só para registrar e para agradecer a visita
de Marcito Pinto e enaltecer a nossa cidade de Ji-Paraná, uma cidade do interior do Estado, uma cidade
que está crescendo e se desenvolvendo junto com o
Estado de Rondônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro de
V. Exª e cumprimentamos, em nome dos Senadores,
o Vice-Prefeito de Ji-Paraná.
Senador Alvaro Dias. Em seguida, o Senador Cyro
Miranda e, em seguida, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pretendo
defender a iniciativa do Senador Mário Couto.
A CPI proposta por ele não é fruto de irresponsabilidade, é uma iniciativa necessária. A administração
do futebol no Brasil – em que pese uma CPI ter feito
verdadeira devassa, revelado suas mazelas, indiciado
dirigentes, colocado dirigentes definitivamente no ostracismo – continua corrupta. E o Senador Mário Couto
tem razão em pedir investigação.
Especialmente os preparativos para a Copa do
Mundo se dão em meio à corrupção do superfaturamento de obras, especialmente dos estádios de fute-
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bol. Certamente, a instalação desta CPI nos levaria a
investigar também a execução de obras com superfaturamento em benefício de grandes empreiteiras do País.
Mas não quero, Sr. Presidente, prolongar-me
nesse debate, até porque ele extrapolou os limites da
tranquilidade.
Mas o que resta desse debate é um ensinamento.
Há um projeto ou mais de um projeto nesta Casa que
pretende instituir como definitiva a assinatura aposta
a requerimentos que pretendem a instalação de CPIs.
Nós precisamos deliberar sobre projeto dessa natureza.
Nós precisamos aprovar, Sr. Presidente, um projeto de
lei que estabeleça ser definitiva a assinatura em requerimento propondo CPI nesta Casa. Isso em nome do
bom senso, em nome, sobretudo, da respeitabilidade,
em nome do conceito da instituição parlamentar.
Realmente, nós não entendemos como favorável
à boa imagem do Parlamento a retirada de assinaturas em Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso,
seria prudente de nossa parte a apreciação de projeto
dessa natureza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cyro Miranda. Em seguida, o Senador Rodrigo e, em seguida, V. Exa.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, só
para comunicar a V. Exª que hoje nós tivemos a penúltima audiência do Plano Nacional de Educação, da
mais alta qualidade, referente à Meta 4. Fizemos uma
mesa equilibrada com contraditório.
Senador, como já relatei a V. Exª, havíamos convidado o coral das crianças excepcionais. São 28 crianças, Senador Eduardo Braga, que foram impedidas de
entrar. Com a lista, a segurança não permitiu a sua
entrada. Ficaram na chuva, com necessidade de ir ao
toalete – já expliquei isso a V. Exª, mas me senti na
obrigação de retornar a isso aqui para os meus pares.
Depois, deram a alternativa de que viessem pela garagem. Ora, são cadeirantes, pessoas sem mobilidade
nenhuma, naquela rampa.
Houve falta de bom senso. Por mais que se dialogasse, por mais que se tivesse o requerimento com o
nome de todos eles na portaria, por mais que o Senado
tivesse cedido um ônibus para trazer essas crianças,
foram frustradas – frustrada a nossa Comissão, frustrados os Senadores, frustrados os pais, por um ato
puramente sem bom senso de quem estava chefiando
aquela segurança. Foram liberados pelo pessoal, os
quilombolas, que estavam na porta, mas deixaram que
essas crianças entrassem aqui no Senado.
Portanto, Senador, eu venho aqui de público pedir
que isso tenha algum ato da parte da Mesa em relação
a esse fato. Esta é a Casa do povo, e nos sentimos,
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hoje, tremendamente ofendidos, inclusive pelo tipo de
truculência e com quem foi feito. Pelo amor de Deus!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Cyro Miranda tem
razão, absoluta razão. É evidente que o Senado não
coonesta com esses equívocos, e vamos encaminhar
providências no sentido de reparar esse feito.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
Em seguida, Senador Randolfe Rodrigues e Senador
Wellington.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, eu gostaria de me
associar a esse protesto do Senador Cyro Miranda. Eu
estava também na Comissão de Educação.
Mas quero reiterar, Sr. Presidente, que está havendo um constrangimento permanente. Peço a V. Exª que
resolva definitivamente essa questão, e tenho certeza
que V. Exª vai resolver. É inadmissível que o Senado
continue sem intérprete de Libras.
Nós fizemos uma audiência pública, hoje, da maior
qualidade, para discutir a Meta 4 do Plano Nacional
de Educação, que trata da inclusão das pessoas com
deficiência. O Senado federal, o Congresso Nacional
aprovou recentemente a convenção da ONU sobre
os direitos das pessoas com deficiência, e já tem um
tempo, Sr. Presidente, que estamos sem intérprete de
Libras na Casa. É extremamente constrangedor!
A gente tem um número grande de surdos que
vieram acompanhar a sessão, que têm interesse especial nessa questão, e tivemos que pedir emprestado, mais uma vez, alguém da comunidade para fazer
a tradução em Libras.
Isso aconteceu, quando, na CCJ, há dois meses,
apreciamos a Lei Geral dos Concursos, que tinha um
artigo de interesse dos surdos. Eles vieram aqui em
massa e foram barrados na Casa, porque não havia
quem se comunicasse com eles. E não é possível que
nós aprovemos uma lei com status constitucional e não
demos o exemplo!
Então, eu solicito, Sr. Presidente, a V. Exª que
determine a imediata resolução dessa questão. Ficou
ruim para a gente hoje. Um debate de altíssimo nível,
com grande interesse da população dos surdos, que
se sentiram extremamente constrangidos pela falta de
intérprete de Libras, mais uma vez, na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues.

236

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, tirados todos os excessos do debate de
ainda há pouco, independente de qualquer iniciativa,
eu considero lamentáveis dois aspectos.
Primeiro, eu acho necessário que nós regulamentemos o procedimento em relação às Comissões
Parlamentares de Inquérito. Não me parece, para o
Parlamento, adequado esse procedimento de assinaturas e retiradas de assinaturas.
A retirada de assinaturas do pedido de instalação
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito num intervalo
de 72 horas e o número de nove assinaturas retiradas
não me parece ser um bom sinal para este Parlamento.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu considero
necessária uma reflexão, em especial, sobre as atividades. Considero lamentável a não instalação dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito, não a despeito do
que ela viesse a investigar no seu escopo mais amplo,
mas no seu escopo mais específico, sobre a atuação
da Confederação Brasileira de Futebol.
Uma entidade notadamente corrupta sob o escopo das federações de futebol associadas à Confederação Brasileira de Futebol, entidades que, como é
do conhecimento de todos, são notadamente corruptas, que funcionam como instituições de lavagem de
dinheiro. As federações estaduais de futebol... Podem
até não ser todas, para não generalizar, mas eu digo
que a do meu Estado assim faz. Recente investigação
do Ministério Público do meu Estado assim comprovou.
E digo que a Confederação Brasileira de Futebol se
não atua assim, pelo menos olhos de mercador faz. E
investigação para isso não existe.
Então é lamentável, às vésperas de o nosso País
sediar um campeonato mundial de futebol, nós não
passarmos a limpo a nossa Confederação Brasileira
de Futebol e ninguém quebrar a caixa-preta. Nós vamos sediar um campeonato mundial de futebol tendo
como entidade sede desse campeonato mundial de
futebol uma das entidades mais corruptas do planeta.
Isso é que é lamentável.
Sr. Presidente, no momento em que poderíamos
passar a limpo tudo isso, eu considero lamentável nós
não termos instalado essa comissão parlamentar de
inquérito.
A despeito de quaisquer exageros, Sr. Presidente,
da discussão que aqui houve, a despeito de quaisquer
exageros, tem que ser tirado isso. É lamentável essa
CPI não ter sido instalada, principalmente em defesa
do futebol brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Minoria/PSDB – SP) – Senador Wellington Dias.
Com a palavra V. Exª.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero, sem entrar no mérito, apenas dizer que o processo democrático permite. Quem quer assinar assina,
é um direito; quem quer retirar, quem quer apresentar
projeto, é da democracia.
Mas eu quero, Sr. Presidente, aproveitando a fala
do Senador Cyro Miranda, fazer, como membro desta
Casa, como Líder, um apelo.
Eu acredito que temos situações em que, muitas
vezes, por questão de segurança, seja realmente necessário que se tenha alguma providência que limite,
até pela capacidade do próprio Parlamento, a quantidade de pessoas que adentram a Casa.
Mas estou falando aqui de situação como essa
que aconteceu hoje, na discussão do Plano Nacional
de Educação, em que uma comissão faz o convite, as
pessoas atendem a esse convite, em que uma comissão, pelo seu Presidente e pelos seus membros, assume a responsabilidade, e ainda assim não entram.
O que eu quero aqui encaminhar? Aconteceu
hoje, também hoje, na Comissão de Direitos Humanos,
e terminaram entrando, inclusive sem autorização. Um
grupo de pessoas foi convidado para um debate tratando das comunidades tradicionais. Daqui a pouco, com
a presença da Presidenta Dilma, nós vamos abrir aqui
um debate sobre essa área das comunidades tradicionais. E hoje houve, na Comissão de Direitos Humanos,
presidida pela Senadora Ana Rita, uma discussão sobre esse tema, de projetos que tramitam ali.
Então, para o que é que eu quero chamar a atenção? Convidados também foram impedidos de acessar
a Comissão de Direitos Humanos.
O que eu quero propor nesses casos? Tivemos
aqui a votação da PEC da música. Que bonito foi os
artistas virem aqui, participando, podendo dialogar. Tivemos aqui a discussão dos vaqueiros do Brasil inteiro.
Que maravilha ter aqui a presença dessas pessoas.
Portanto, assim como naquele caso, são esses vaqueiros do Piauí, são esses lá de Alagoas, são esses de
tal lugar que devem ter acesso. O que eu acho constrangedor é alguém sair do seu Estado para participar
de uma atividade a convite do Parlamento, e chegar
aqui e não ter acesso. Índios, outro dia, tiveram aqui
esse problema.
Eu sei que V. Exª, cuidando de tanta coisa, não
tem como saber do que ocorre.
Qual é a proposta? Tendo alguém que assuma a
responsabilidade – e neste caso que eu citei todos têm
–, que a gente possa viabilizar o acesso, Sr. Presidente.
É ter uma regra que possa servir de parâmetro para as
comissões e para o plenário, para as lideranças, para
que a gente possa fazer esse debate com a presença

NOVEMBRO DE 2013
79270 Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

daquilo que é a essência do Parlamento, que é o povo.
A representação do povo aqui é a essência.
Hoje, eu confesso que me doeu muito ver, como
disse o Cyro aqui, crianças, deficientes. Imagine, se
um adulto já fica frustrado, tente imaginar crianças.
Isso é uma coisa suprapartidária, não se trata
nem de quem é Governo, nem de quem é bancada. E
sei que, com a sensibilidade de V. Exª tem, nós vamos
encontrar a solução. Estou apresentando aqui o encaminhamento. Está aqui a relação. São essas pessoas.
Quem vai assumir a responsabilidade? É o dirigente
dessa comissão. Com isso, que a gente possa garantir esse acesso.
É importante para esta Casa que a gente tenha
essa forma de trabalho.
Agradeço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª. Vamos levar esse assunto e outros assuntos correlatos
para a reunião da Mesa, que acontecerá na próxima
quinta-feira desta semana. Esperamos, na forma sugerida por V. Exª, que tenhamos definitivamente uma
solução para esse problema que realmente angustia
a todos, que não tem sentido. Já associamos o sentimento da Mesa ao sentimento que foi aqui exposto
também pelo Senador Cyro Miranda e pelo Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22A, DE 2000
Votação 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 então Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera os arts. 165
e 166 da Constituição Federal e acrescenta os
arts. 35 A e 35 B ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tornando obrigatória a
execução da programação orçamentária que
especifica. (Orçamento Impositivo)
Os Pareceres nºs 1.125 e 1.214, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como relator o Senador Eduardo Braga:
– em 1º pronunciamento (sobre a Proposta)
é favorável com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto vencido, em
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separado, do Senador Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Flexa Ribeiro, Pedro Simon, Cícero Lucena e
Lúcia Vânia; e
– em 2º pronunciamento (sobre as emendas
de Plenário) é favorável à Emenda nº 2, de Plenário, nos termos da Subemenda e à Emenda
nº 9, de Plenário, e pela rejeição das Emendas
nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, de Plenário, com os votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e
Aloysio Nunes Ferreira.
Passa-se à votação da proposta, sem prejuízo
das emendas.
Nós já encerramos a discussão, mas eu vou conceder a palavra, primeiro, ao Senador Jarbas Vasconcelos, para encaminhar a votação, e, em seguida, ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para encaminhar. Com revisão do orador.)
– Como já me pronunciei, no último dia 28 de outubro,
gostaria de repetir que essa PEC do chamado “Orçamento Impositivo” é o típico exemplo de uma boa ideia
que se transforma numa péssima proposta, desvirtua
aquilo que, na origem, tinha tudo para dar certo. É um
engodo, uma verdadeira 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 Líquida de 2012, isso significaria a execução de R$6,2 bilhões em 2013, caso
a norma estivesse atualmente vigente. E aí, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é que mora
o grande perigo.
O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está para ser votado por esta Casa 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 das chamadas
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 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
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os contingenciamentos aplicados pela equipe econômica do Governo.
Além disso, 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 com 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.
Não posso concordar com isso, eu, que fui Prefeito do Recife e Governador de Pernambuco e sempre prezei pelo equilíbrio das contas públicas. Trata-se
de um verdadeiro descalabro, Sr. Presidente, que foi
aprovado pela Câmara dos Deputados e agora corre
o risco de receber também o aval do Senado da República. Esta não é uma discussão de Governo contra
a Oposição. Trata-se de uma questão de Estado, de
como enxergamos o que é melhor para o Brasil.
Srªs Senadoras, 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
sejam destinadas à área 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 a certidões de nascimento para os “anões
vampiros” e os “anões sanguessugas”.
Em vez de discutir com profundidade o modelo
de Orçamento da União que queremos, sobre a aplicação dos recursos públicos em áreas estratégicas
como Educação, Saúde e Infraestrutura, preferimos dar
um cheque em branco para aqueles que não pensam
no País, para aqueles que enxergam no Orçamento
da União apenas uma caminho para fazer negócios,
de buscar recursos, quer seja para bancar despesas
com eleições ou para simplesmente aumentar o patrimônio pessoal.
Por essas e outras razões, Sr. Presidente, Srªs
e Srs Senadores, votarei contra esta PEC com a convicção de que, ao fazê-lo, estarei contribuindo com o
País no que tange à preservação de recursos públicos
contra todo tipo de corrupção e também quanto ao
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atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
necessita ser protegida a todo custo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever,
por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faz
parte do vezo intelectual da nossa formação bacharelesca, coimbrã, que é mais forte até entre aqueles
que não são bachareis, a idéia de que tudo se resolve
na lei. Basta aprovar uma lei que a realidade por si só
estará transformada.
Eu já incorri nesse tipo de ilusão. Um célebre texto de Karl Marx sobre o golpe de Luís Bonaparte, O
18 de Brumário, refere-se a uma enfermidade a qual
sucumbi muitas vezes e que costuma ocorrer frequentemente nos parlamentos.
Vou citar Karl Marx:
[...] esta enfermidade bem particular que, depois de 1848, golpeou todo o continente, o
cretinismo parlamentar, que encerrou em um
mundo imaginário aqueles que são por ela
atingidos, retirando-os todo o sentido, toda a
recordação, toda compreensão do rude mundo exterior [...].
Não diria que esta emenda é produzida pelo cretinismo parlamentar – a expressão polêmica da pena
acerada de Karl Marx –, mas eu diria que é produto
do ilusionismo parlamentar. É uma ilusão parlamentar
imaginarmos que o simples fato de escrevermos na
Constituição a regra da execução de um orçamento fará
com que você tenha o condão de torná-lo exequível.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que não é assim,
que o orçamento estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro. Deve ser assim.
Quando a lei orçamentária fixa a despesa, ela emite
um comando que não pode ser descumprido de forma ligeira.
O atual Diretor-Geral do Senado, Dr. Helder, esclarece, em artigos brilhantes que escreveu recentemente, que o próprio contingenciamento tem que ser
muito bem justificado pela frustração de receita.
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No entanto, Sr. Presidente, ao dizermos que o
orçamento, no que tange às emendas parlamentares,
tem execução obrigatória, nós afirmamos a tese de
que o resto do orçamento é simplesmente uma peça
ornamental, quando não deve ser. O orçamento é uma
lei, que deve ser cumprida integralmente, como todas
as leis que são editadas.
Acontece, Sr. Presidente, que a boa execução
do orçamento não decorre apenas do comando legal
ainda que seja em nível constitucional. O orçamento
para ser executado precisa ser equilibrado; é preciso
que as receitas sejam estimadas com realismo.
Nos Estados Unidos existe até uma comissão externa ao Congresso que estima as receitas. Aqui nós
estimamos as receitas para acomodar as despesas, e
as despesas são subestimadas também, porque elas
não incluem as dívidas remanescentes dos orçamentos anteriores quando se elabora a Lei Orçamentária
anual, os famosos restos a pagar. Nós iniciamos a execução do orçamento, este ano, com R$169 bilhões de
restos a pagar. E vamos deixar para o ano que vem
cerca de R$200 bilhões.
Diante disso, o contingenciamento passa a ser a
regra. O orçamento é administrado na boca do caixa.
Essa é a realidade brasileira. O orçamento deveria se
adequar à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ora, até
agora, no dia de hoje, 5 de novembro de 2013, não foi
aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Um projeto de lei de autoria do Senador Tasso
Jereissati, que foi tão bem relatado na Comissão de
Constituição e Justiça por Arthur Virgílio e na Comissão de Assuntos Econômicos por Francisco Dornelles,
que traçava regras que permitiriam um planejamento,
uma preparação mais cuidadosa, mais criteriosa, mais
realista, mais conservadora, no bom sentido, do orçamento e garantia também regras para sua execução
mais ágil, mais transparente, infelizmente, foi apensado a dezenas de outros e distribuído a cinco, seis, oito
comissões. E não prosperou!
Infelizmente, Sr. Presidente, em vez de cuidarmos desse assunto, que é aperfeiçoarmos as regras
de confecção e execução do orçamento e seu acompanhamento pelo Congresso, estamos aqui empenhados em tornar obrigatório 1% das receitas estimadas,
que são as emendas parlamentares. E não são todas
as emendas parlamentares: são apenas as emendas
individuais. Deixam-se de lado as emendas de Bancada, que têm o sentido regional; deixam-se de lado
as emendas de comissão, que se inserem no âmbito
temático, estratégico das comissões da Casa, para nos
determos em 1% das receitas estimadas, que são as
emendas individuais.
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Sr. Presidente, evidentemente, há um risco ético
envolvido nesse assunto, já apontado pelo Senador
Jarbas Vasconcelos. Eu não me refiro a fatos históricos, pretéritos, de muito tempo atrás; refiro-me a fatos
atuais. Há dois Deputados Distritais, de Brasília, do
Distrito Federal – um já cassado; o outro, sob ameaça de cassação –, envolvidos em venda de emendas
parlamentares.
Em São Paulo está em curso investigação sobre
a chamada máfia do asfalto, que investiga exatamente
a comercialização de emendas parlamentares, iniciada
em São Paulo e já estendida ao âmbito federal.
Não quero dizer, Sr. Presidente, que esse seja
o comportamento habitual de todos; pelo contrário, a
emenda individual é uma forma de o Parlamentar mostrar-se presente na sua base, na sua região, que ele
conhece, muitas vezes, melhor do que qualquer planejador e qualquer técnico dos gabinetes dos ministérios.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas, evidentemente, Sr. Presidente, é preciso nos acautelarmos, e fixarmos a destinação dessas emendas ao setor de saúde não resolve.
Lembrem-se os senhores do que foi o escândalo dos
sanguessugas: foi exatamente a venda de emendas
parlamentares no setor da saúde.
Sr. Presidente, vejo o trabalho do Líder do Governo, o Senador Eduardo Braga, como um esforço
muito grande e meritório de conferir nobreza a uma
iniciativa que, em meu entender, tem um carimbo do
paroquialismo e tem também uma visão distorcida do
que seja o orçamento, do que seja a lei orçamentária
como peça mestra das finanças públicas do País. S.
Exª procurou contemplar, aproveitar, digamos, esse
pretexto para fixar um mínimo obrigatório de destinação de recursos da União à área da saúde.
Iniciativa meritória, embora, em meu entender,
Sr. Presidente, a lei complementar deveria ser o instrumento mais adequado para esse tipo de vinculação,
como fizemos, aliás, por ocasião da regulamentação
da Emenda 29,...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ...que fixou o princípio da obrigatoriedade de destinação de um patamar mínimo de
recursos dos entes da Federação à saúde e que foi
regulamentada por um projeto de lei, aliás, de autoria
do Senador Tião Viana.
Entendo que a lei complementar é a sede mais
adequada para esse tipo de fixação, por ser mais flexível, mais sujeita às variações da conjuntura, mas,
ainda assim, a proposta redigida pelo Líder do Governo
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está aquém das necessidades reais do setor da saúde; está aquém do movimento popular Saúde+10, que
mobilizou amplos setores, não apenas profissionais
da saúde, mas da população brasileira, que exige que
sejam destinados à saúde pelo menos 10% da receita
corrente bruta, o que corresponderia a 18% da receita
corrente líquida.
Nesse sentido, existe um projeto de lei já examinado e aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais,
de autoria do Senador Cícero Lucena, e nós vamos
procurar destacar esta emenda, a emenda do Senador
Cícero Lucena, para que a saúde seja contemplada
de uma maneira mais generosa.
Da mesma forma, o substitutivo redigido pelo
Líder do Governo inclui, nesse patamar mínimo de recursos destinados à saúde, o montante das emendas
parlamentares. É uma forma de dar com uma mão e
tirar com outra.
Para corrigir esse problema, há também uma
emenda, essa de minha autoria, para que a destinação
das emendas parlamentares seja excluída dessa base
de cálculo da destinação dos recursos federais à saúde.
Votarei contra, portanto, Sr. Presidente... Essa é
uma matéria de natureza institucional, que, como diz
o Senador Jarbas, não envolve conflito entre oposição
e Governo. Eu, pessoalmente, votarei contra, mas evidentemente a minha Bancada não tem pensamento
único. A minha Bancada, em matéria institucional, é
livre, evidentemente, para tomar decisões segundo
sua consciência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
V. Exª dispõe de até cinco minutos para encaminhar a votação.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, orçamento e
Parlamento são palavras que se complementam. O
Parlamento praticamente surgiu para votar o orçamento. E a principal missão do Parlamento é a votação do
orçamento.
Nós precisamos, Sr. Presidente, de uma ampla
reforma orçamentária, aprovando textos e leis complementares, de modo que se desburocratize todo o
processo de votação do orçamento.
Sou totalmente favorável a um orçamento impositivo pleno, completo, um orçamento executivo em que
todos os projetos que nele constem sejam totalmente
aproveitados e aplicados.
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Estamos discutindo, hoje, o orçamento impositivo
para emendas de Parlamentares. Tenho sérias dúvidas sobre o sucesso e o caminho a ser seguido nessa
área. Entretanto, Sr. Presidente, vamos discutir e fazer
o enfoque nesse assunto.
O Senador Eunício Oliveira apresentou emenda
no sentido de que 50% do valor das emendas individuais serão destinados ao custeio nas ações e serviços de saúde.
O ilustre Senador Eduardo Braga, Relator da
matéria, acatou parcialmente a emenda, mas estabeleceu que será destinada a ações e serviços públicos
de saúde.
Ora, Sr. Presidente, não somos nós Parlamentares
que vamos aplicar esse dispositivo; quem vai aplicar
esse dispositivo é a burocracia, são os funcionários
ou os que ocupam cargos no ministério que estabelecem. E, no momento em que se restringe a aplicação
de serviços públicos de saúde, eu pergunto como fica
a situação das Santas Casas, como fica a situação de
hospitais como Sarah Kubitschek, como fica o Hospital
do Câncer de São Paulo, como fica a ABBR, do Rio. Eu
tenho receio de que esses hospitais que fazem grandes serviços de atuação pública sejam alijados e não
possam receber emendas de Parlamentares.
Por esse motivo, Sr. Presidente, no que pese
reiterar o meu maior respeito e admiração pelo ilustre
Relator Eduardo Braga, eu apresentei um destaque
retirando a palavra “público” desse artigo para dar segurança, para que instituições sérias como essas que
acabei de mencionar também possam se beneficiar
de emendas parlamentares na área da saúde. Espero que esse destaque seja votado e que isso possa
ser aplicado.
Eu mencionei o nome do Hospital de Câncer de
São Paulo. Há vários hospitais de São Paulo que são
privados, mas que realizam serviços públicos, como é
o caso da ABBR, do Rio; das Santas Casas.
Eu disse ao ilustre Relator que eu não tenho dúvida nenhuma de que a expressão “público” pode ter
um sentido amplo, mas, na hora de o burocrata interpretar, ele pode restringir, e nós ficarmos com todas as
Santas Casas e com todos os hospitais privados que
fazem o maior serviço na área de reabilitação fora do
benefício das emendas parlamentares.
Por esse motivo, apresentei um destaque retirando a palavra “público” do texto apresentado, para que
nós possamos ter maior amplitude na destinação de
nossas emendas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.

NOVEMBRO DE 2013
79274 Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

V. Exª dispõe de até cinco minutos para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Mas eu sei que V. Exª será tolerante comigo.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
todos sabem que eu sou integrante da Bancada do
Governo e um dos mais fiéis. No entanto, sobre esse
tema, eu tenho a obrigação de divergir do Governo,
do nobre Senador Eduardo Braga, enfim, de muitos
companheiros que aqui estão.
Divirjo, em primeiro lugar, porque, no Brasil, nós
temos, na nossa Constituição, algo que eu diria que é
exótico: a possibilidade de um Parlamentar, por intermédio do que se chama emenda, destinar recursos
para determinados lugares, para determinadas atividades e atender a pedidos de prefeitos ou de entidades.
Eu entendo que o papel do Parlamentar está
claramente definido na Constituição: fiscalizar o Poder
Executivo, legislar no interesse do País, defender seus
eleitores, seu Estado, seu País. Portanto, no meu ponto
de vista não deveria sequer existir a emenda parlamentar, até porque ela se transforma num instrumento de
desorganização do planejamento público.
Os Ministérios definem suas prioridades. Eu vivi
isso, quando era Ministro da Saúde. A prioridade era
investir em tal Região, com tal tipo de ação. Vinha a
emenda parlamentar que propunha algo absolutamente
diferente do local da aplicação e do sentido do objeto
dessa aplicação.
Nós estamos engessando ainda mais o Orçamento com algo que não se prestará a melhorar concretamente a gestão do Orçamento do nosso País.
Portanto, se já é um absurdo a existência da
emenda parlamentar, mais absurdo ainda é ela ser
impositiva. Eu até sou favorável ao orçamento impositivo, desde que seja o Orçamento como um todo, da
forma como existe em vários outros países, e não da
forma como nós temos hoje.
Todos nós sabemos que os governos não atendem às emendas parlamentares não é porque simplesmente não gostem ou não queiram; é porque,
muitas vezes, o contingenciamento é necessário para
preservar o equilíbrio das contas públicas. E nós agora
estamos engessando mais 1,2% da receita corrente
líquida do ano anterior para garantir essa proposta do
orçamento impositivo.
Portanto, eu aqui queria marcar a minha posição.
E sei que se o Governo tivesse força, estaria respaldando o que estou dizendo aqui. Neste caso, eu estou
sendo mais governista do que o próprio Governo, porque em nada essa proposta de emenda de orçamento
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impositivo vai beneficiar concretamente a execução
do Orçamento.
Além do mais, nós estamos agora passando um
cheque visado para que muitos... Não digo a maioria;
ao contrário. A maioria atua licitamente com honestidade tanto na Câmara quanto no Senado.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Mas nós estamos cansados de ver
como o uso da emenda parlamentar tem sido fonte de
escândalos os mais variados: o escândalo dos anões
do Orçamento; o escândalo da máfia dos sanguessugas; e tantos outros escândalos que têm origem na
relação que passa a se estabelecer entre empresa,
prefeitura e Parlamentar. Portanto, eu acho que nós
estamos cometendo um grande equívoco.
Por último, eu gostaria de dizer que votarei contra essa proposição, ainda que reconheça que o nobre Relator adotou uma posição importante no que diz
respeito à questão da saúde.
Dos males o menor: se vão obrigar a haja orçamento impositivo, ao menos que metade...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ...dessas emendas sejam dirigidas
(Fora do microfone.) para a saúde.
Sr. Presidente, só um pouquinho da sua tolerância.
E que o Ministério da Saúde regulamente em que
essas emendas vão poder ser aplicadas.
É importante registrar também – apresentei essa
emenda na CCJ – que, a partir de agora, passamos a
ter um limite mínimo de gastos de 15% dos recursos
para a saúde dentro da Constituição Federal, o que
nos vai fazer disputar, na elaboração do Orçamento,
os recursos de que a área precisa.
Naturalmente, todos nós gostaríamos que fosse
aprovada a proposta do Saúde+10. Porém, as condições políticas de correlação de forças não permitiram
isso. Não podemos deixar de reconhecer que o que
hoje está nessa emenda não somente é um avanço.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Esse avanço foi objeto da pressão
dos movimentos sociais em torno do incremento para
a saúde.
Conquistamos alguma coisa agora, mas isso não
significa que vamos abandonar essa luta. Pelo contrário. A cada ano, na Comissão do Orçamento, nós va-
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mos disputar a elaboração da LDO, a elaboração da
Lei Orçamentária, para que a saúde seja privilegiada
com mais recursos. E o mais breve possível nós voltaremos ao debate para garantirmos os 10% da receita
corrente bruta para a área da saúde como o mínimo
constitucional para o gasto nessa área.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan Calheiros...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu quero aqui, em nome do Partido
dos Trabalhadores, da Bancada e em meu nome próprio, primeiro, registrar a importância de estarmos votando aqui a PEC que regulamenta a obrigatoriedade
para a União da aplicação de um mínimo de 15% de
recursos para a saúde.
Eu creio que não há nenhum tema que mais tenha
chamado a atenção do País do que este. Aliás, muito
se fala aqui dos movimentos sociais, de junho, e ali,
não é demais lembrar, a Presidenta Dilma apresentou
ao País a necessidade de alguns pactos: da educação, e várias propostas foram apresentadas, inclusive
destinando recursos do pré-sal, 75% para a educação
e 25% para a saúde; na área da mobilidade urbana,
um conjunto de investimentos foi liberado, autorizado.
Enfim, infelizmente, aqui, eu reconheço, fracassamos
em relação à reforma política e a outras áreas. Mas
um dos temas é esse da saúde.
Pela primeira vez, na história deste País – e não
foi fácil, lá atrás nós tínhamos os Estados aplicando
12% obrigatoriamente em saúde, 15% para os Municípios e não havia uma definição para a União –,
o Presidente da República apresenta a possibilidade
de aprovar 15% e da receita corrente líquida. É bom
lembrar, a parte dos Estados, e digo aqui como quem
foi governador e acompanhava também a parte dos
Municípios, é sobre algumas receitas, não é sobre a
receita corrente líquida.
É verdade, há a pauta para 10% de receita bruta,
que corresponde a 18% da receita corrente líquida?
Sim; mas eu creio que avançarmos para um patamar de
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15%, se a gente imaginasse o ano passado, em 2011,
ninguém imaginaria, de sã consciência, que isso pudesse estar acontecendo. Por quê? Porque o cobertor
é curto. E aqui, como estamos fazendo isso? Para com
os recursos do pré-sal, parte por uma iniciativa da Câmara, do orçamento impositivo. É bom lembrar, não foi
do Executivo, mas o Executivo colocou a necessidade
de as emendas terem 50% para a educação – teve-se
de elevar de 1 para 1,2 – e o resultado é que temos
aqui as condições de investimento crescentes. Vamos
atingir, em valores, de 2012, em 2018, o equivalente,
por ano, a R$26,6 bilhões.
Sei o quanto quem é prefeito, quem é secretário
de saúde, quem é profissional de saúde, gestor de
hospital, quem é lá da equipe de uma unidade, considera importantes esses recursos. Sabem as entidades
médicas a importância dessa aprovação para que possamos ter melhores remunerações não só para médicos, mas para todos os que atuam na área de saúde.
Aqui temos, há quanto tempo, uma discussão
sobre a pauta dos agentes de saúde, a pauta da necessidade de unidades mais bem equipadas, mais
bem estruturadas? O que temos para essa área voltada para a média complexidade? Quantas pessoas,
hoje, estão na fila de espera por um exame, por uma
cirurgia? Ou seja, todos sabemos que há necessidade
de avançarmos na área da gestão e que há também a
necessidade de mais recursos.
Então, este é um momento, na minha opinião,
histórico. Estamos, pela primeira vez, repito, fixando
um mínimo para a União. Essa é uma conquista. Acho
que, por mais avançadas que sejam outras propostas,
essa é a proposta possível na realidade do País e
neste momento. Por isso, defendemos sua aprovação.
Não posso aqui, também, deixar de falar, pela
Bancada do Partido dos Trabalhadores...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – ... do receio que temos em relação à emenda impositiva. Acho que, por um lado, estamos entre
a cruz e a espada. Quero aqui reconhecer o quanto é
constrangedor para um Senador da República, para
um Deputado, para uma Deputada Federal, apresentar
uma emenda, anunciá-la para um Município, para um
setor importante, dizer o que vai fazer, que está liberando um dinheiro para um calçamento, para um sistema d’água, para alguma coisa, em algum lugar, que é
cobrado e, ao chegar o momento das liberações, nada
acontece. Então, é algo realmente constrangedor para
um Parlamentar ver anunciado, ver a comemoração,
ver o esforço do Município, fazer o projeto, gastar até...
(Interrupção do som.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – ... dinheiro, fazer não sei quantas viagens a
Brasília e nada acontecer. (Fora do microfone.)
Apenas para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que eu comungo do pensamento segundo o qual
pelo fato de sairmos de uma transferência voluntária
para uma transferência obrigatória há sim o risco de
que se tenha as condições de escândalo. Espero que
isso não aconteça, mas reconheço que há esse risco.
Reconheço que há esse risco. Esse é um dos pontos
que não podemos aqui, em nome da nossa Bancada,
deixar de partilhar.
Mas, por tudo aquilo que representam os avanços
que teremos aqui, especialmente na área da saúde, eu
acho que vale a pena. Acho que, inclusive, a condição
de ter recurso para custeio é algo importante, novo. O
prefeito comemora lá, com a equipe de saúde, quando
recebe uma unidade de saúde, quando recebe uma
ambulância, quando recebe equipamentos. Mas cadê
o dinheiro para fazer isso funcionar?
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – E agora, aqui também estamos abrindo
a condição para isso. Então, eu não posso deixar de
comemorar. Acho que, no mais e menos, vale a pena
sim apostarmos aqui. E aí é confiar naquele compromisso de cada Parlamentar com o Brasil, com lisura,
com honestidade, com o cumprimento da sua parte.
Acho que, com cada um fazendo a sua parte, nós vamos fazer bom proveito, para o povo, das emendas
hoje aprovadas.
Por isso, Sr. Presidente, a nossa posição é pela
aprovação da PEC na forma do relatório do Senador
Eduardo Braga, que parabenizamos pela forma competente com que tratou esse tema e hoje nos permite
a votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Pedro Taques. Com a palavra, V. Exa.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, competente e
culto Relator, Senador Eduardo Braga, este é um dos
momentos decisivos da tramitação dessa Proposta de
Emenda à Constituição, e também um dos momentos
decisivos desta Legislatura. Essa Proposta de Emenda à Constituição pode transformar-se em um avanço
para o País, ou pode ser mais um torpedo contra a
pouca institucionalidade econômica, financeira e orçamentária que resta ao País, dentre os tantos que
esta Casa tem lançado.

243

Novembro de 2013

Temos hoje, senhores, a possibilidade de escapar
da obrigação de explicar, no futuro, aos nossos filhos
e netos o que fazíamos vendo a Casa a que eu e todos nós pertencemos fazer, de contrabando em contrabando, instalar a ordem jurídica do vale-tudo. Ainda
há tempo de impedir a queda e começar a reconstruir,
porque é disso que se trata aqui.
S. Exª o Sr. Relator conseguiu, em razão de sua
competência, num golpe de mestre político e parlamentar, transformar o próprio objeto de uma proposta
de emenda à Constituição em um contrabando. Esta
PEC não foi feita para aumentar os recursos da saúde,
foi feita para deturpar a Constituição e dar privilégios
aos Parlamentares sobre o dinheiro público.
Esse é o seu texto original. Esse é o texto que
aqui chegou. Só que, depois do substitutivo do Relator, a questão da aplicação em saúde, questão que é
consenso nesta Casa e na sociedade brasileira – quero
reconhecer isso –, passou a monopolizar todo o discurso governista, todas as falas parlamentares, toda
a cobertura da imprensa.
E fazem todo esse barulho, Senador Cristovam,
para ninguém notar o fato de que, bem agachada, por
trás do tema dos 15% para a saúde, passa uma boiada
do orçamento pseudoimpositivo.
Parabéns, Sr. Relator, pela sua competência. V.
Exª conseguiu criar a chamada PEC invisível. Uma
coisa legítima, desejável, são os limites de aplicação
dos recursos da União na saúde. Outra coisa diferente,
dissimulada, é a tentativa de deturpar as instituições
para fingir que temos um orçamento impositivo. É um
fingimento.
Os destaques que ora estão em votação e serão
votados mais à frente têm por resultado exatamente
permitir que a Casa vote separadamente dois temas
que são absolutamente distintos. Esses destaques
separam para votação individualizada os artigos e
trechos da proposta que tratam do orçamento impositivo, deliberando-os separadamente da questão dos
recursos da saúde, em que existe um consenso na
sociedade brasileira.
Senador Cristovam, já desenvolvi com minúcia,
em meu voto em separado, na Comissão de Constituição e Justiça, os argumentos técnicos, jurídicos,
políticos e institucionais que demonstram o absurdo
que se pretende impor ao País sob esse carimbo, abro
aspas, de “orçamento impositivo”.
Mas é preciso que ecoem também neste Plenário essas ideias, para que cheguem à consciência não
só dos Senadores, porque cada um tem a liberdade
constitucional para votar da forma que desejar, mas
para que cheguem à sociedade brasileira.

244

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E do que se trata, Sr. Presidente, esse trecho
para o qual o nosso destaque proporciona votação em
separado, Senador Aloysio? O que se contém nessa
parte da PEC, escondido por trás do aumento dos recursos para a saúde, são as mudanças no art. 166 da
Constituição da República. Representam um ato de
improbidade política, com todo o respeito, uma traição
aos princípios democráticos da nossa Constituição,
uma sabotagem ao papel institucional do Parlamento.
O Senador Dornelles, que me antecedeu, Senador Agripino, já fez uma incursão histórica na origem
dos Parlamentos europeus, falando que parlamento se
confunde com orçamento. Eu não vou perder tempo
e a paciência dos senhores falando o que o Senador
Dornelles aqui já fez referência.
Essas mudanças não garantem em absolutamente nada a execução de programações de interesse do
Parlamentar para suas emendas, pois o texto faz tantas
ressalvas que permite ao Executivo bloquear, ao seu
alvedrio, ao seu talante, ao seu juízo, ao seu gosto,
qualquer programação que não lhe interesse executar,
sob o pretexto – abro aspas – de “impedimento técnico”.
Aqui, cabe tudo – cabe uma jamanta, cabe a história
do Brasil dentro desse chamado impedimento técnico.
Além disso, as mudanças abrangem apenas as
emendas individuais, como disse o Senador Aloysio,
que são a menor das modificações de mérito que o
próprio Congresso faz ao orçamento.
Essa PEC também mantém intacta a possibilidade
de barganhas, de negociatas para comprar votos em
troca de benesses políticas, que nós todos conhecemos.
Emendas individuais são só uma parte das emendas,
Senador Suplicy, e a menor delas.
O Executivo coloca na mesa, para comprar sua
maioria – nós todos sabemos –, as outras emendas de
bancada e de comissão, além da parcela do orçamento
que já vem do próprio Executivo. Joga também com a
troca de cargos, não só de ministros, mas também de
dirigentes e de chefes espalhados de alto a baixo na
máquina governamental.
O mercado persa da formação de coalizões continua aberto no chamado presidencialismo de coalizão
– a PEC só afeta a menor de suas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Eu falei barraquinhas, para que nós
possamos nos recordar de um mercado persa, com
respeito aos persas.
Sr. Presidente, eu tinha mais o que falar. Mas,
pior do que tudo, Sr. Presidente, a PEC é um desmon-
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te institucional: se 1% do orçamento é de execução
obrigatória, isso significa dizer que 99% não o são, ou
seja, é direito do Executivo cumpri-lo ou não. Desde
1824, as Constituições brasileiras falam que o orçamento – abro aspas – “fixa” a despesa. A Constituição
atual ainda fala que o cumprimento do planejamento
é determinante para o setor público.
Uma ficção. Uma peça de ficção.
Vejam, brasileiros que nos assistem pelos vários
meios de comunicação...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, para
concluir a sua intervenção.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
Chegou ao ridículo. Negociações de última hora
resultaram no aumento de 1% para uma vírgula depois
de um por cento, dois: 1,2%. Zero vírgula dois por cento
do Orçamento federal: é esse o preço da deturpação
das nossas instituições.
Eu encerro, Sr. Presidente, dizendo que cada
um de nós tem a sua responsabilidade histórica, Senador Eduardo Suplicy. Nós somos favoráveis à parte
da emenda, da proposta, que trata da saúde. Mas nós
não podemos transformar um orçamento que deve ser
impositivo na sua totalidade em apenas 1,2%. Isso,
com todo respeito, é uma farsa.
Eu quero expressar ao Sr. Relator os meus respeitos, mas eu não concordo com a votação em conjunto.
Por isso, fiz um requerimento de destaque.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Jader Barbalho.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, seguramente, depois de ouvir algumas intervenções, eu creio
que me dispensaria de vir à tribuna em face da lucidez
com que as questões foram abordadas. Entretanto, Sr.
Presidente, creio que há determinados temas, ao longo
do tempo, seja na imprensa, seja no Parlamento, que
vêm sendo repetidos, e, lamentavelmente, o Parlamento brasileiro, a sociedade brasileira vêm tangenciando
a respeito deles.
Ainda há poucos dias, eu ouvi aqui um amplo
debate sobre a questão da reforma partidária – 32
partidos no Brasil. Sr. Presidente, sem absolutamente
tentar ser pretensioso a ponto de esgotar o tema, eu
creio que tudo isso seria eliminado se simplesmente
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fossem suprimidas as coligações para as eleições
proporcionais. Bastaria isso, um dispositivo vedando,
porque talvez o Brasil seja o único país no mundo onde
seja possível aliança desta natureza.
Em eleição majoritária, sim, mas, lamentavelmente, tangencia-se em relação a este assunto, e a reforma
política e eleitoral não sai. Bastaria, meu caro Senador
Aloysio, creio eu, com a experiência vivenciada, este
dispositivo suprimindo a aliança na eleição proporcional.
Aí eu duvidaria da existência de 32 partidos no Brasil;
aí acabaria a venda de horário de televisão; aí, Sr. Presidente, com certeza absoluta, nós teríamos partidos
consolidados e partidos fortes no Brasil.
A mesma coisa, Sr. Presidente, ocorre no debate de hoje sobre o orçamento. Nós estamos aqui para
debater o orçamento impositivo de 1%. Eu quero fazer
uma homenagem ao meu mestre, Prof. Orlando Bitar,
professor de Direito Constitucional da Universidade
Federal do Pará, que falava nas suas aulas, com muito
entusiasmo, que o orçamento era a peça administrativa
mais importante de qualquer sociedade.
Lamentavelmente, e não é este Governo – e, permita-me, Presidente Sarney, V. Exª que foi Presidente
da República em uma fase de transição bastante difícil
–, nenhum Governo neste País – disse bem o Senador
Jarbas Vasconcelos, essa não é uma questão partidária
– tem observado e obedecido, levado em consideração
a questão do Orçamento. E nem o Parlamento, aí é um
mea-culpa, pois nós não temos dado a atenção devida
a esta questão. E agora, Sr. Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) –... com todo respeito ao esforço do Líder do Governo, nosso Relator, em colocar como impositivo 1%
do Orçamento, e aí concordo com o Senador Jarbas
Vasconcelos, concordo com o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, concordo com o Senador Dornelles, com tantos outros que aqui estiveram: isso é uma brincadeira!
Nós sabemos, evidentemente, que a receita do Orçamento é estimada, imagina-se o que será a receita, e
também a questão da despesa.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se falar
aqui em 1% sobre as emendas de Parlamentares, e
quero dizer a V. Exª que também aceitaria que elas
desaparecessem...
(Interrupção do som.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – ...para que as Bancadas se reunissem e verificassem o que era importante, por exemplo, para
o meu Estado do Pará. Vamos discutir, Senadores e
Deputados, o que é importante. E, em nível de As-
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sembléia Legislativa, da mesma forma em relação ao
Orçamento do Estado.
Mas, aqui se disse, Sr. Presidente, com injustiça,
apenas com os Parlamentares, que isso serve de barganha para Parlamentares. Eu acredito que sim, mas
a maior barganha fizeram, ao longo do tempo, todos
os governos. É uma vergonha se verificar a imprensa noticiando que Senador e Deputado vão receber
emenda liberada pelo Palácio do Planalto se eles, se
comportarem direitinho, acompanhando o Governo.
Se não acompanharem o Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – ...não recebem a emenda individual, que fica
preterida. O Deputado e o Senador não conseguem
demonstrar prestígio no seu Estado, apesar de que,
quando ele apresenta, naturalmente ele divulga, coloca em outdoor, coloca na imprensa, e depois vem
a chantagem, sim, do Executivo. É o Executivo quem
chantageia o Parlamento. O Deputado e o Senador
que votam com o Governo têm toda a chance de ter
liberadas as emendas individuais; o Senador e o Deputado que não votam com o Governo têm imensas
dificuldades.
Ouvi que agora, com essa emenda impositiva,
vai facilitar a corrupção, vai facilitar que o Deputado e
o Senador possam negociar as emendas. Não, aqui
existe, nisso aqui, negociação, tanto no Parlamento,
lamentavelmente, mas, principalmente, do Executivo,
que aproveita esse 1% do Orçamento para fazer uma
verdadeira chantagem com o Parlamento.
A minha intervenção, Sr. Presidente, que não
acrescenta muito ao que foi dito com muita competência por vários oradores que por aqui passaram, é
apenas para chamar a atenção para o fato de que este
instrumento, que é o instrumento mais importante da
Administração Pública, até hoje não foi tratado com seriedade ao longo da história do Brasil. É um instrumento
quase que de ficção, mais nada além disso. Depois de
aprovado, na execução, pouco está se lixando tanto o
Parlamento como está se lixando...
(Interrupção do som.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – ... a imprensa brasileira (Fora do microfone.).
A universidade, determinados setores, que, no meu
entendimento, deveriam acompanhar para verificar se
aquilo que foi aprovado pelo Parlamento, no campo da
educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança
pública, efetivamente está sendo aplicado. Lamentavelmente, esse verdadeiro guia que deveria ser para
qualquer cidadão neste País, lamentavelmente, é tratado de forma irrelevante.
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Quero, portanto, Sr. Presidente, com todo respeito
ao Líder do Governo, dizer que acompanharei aqueles
que vão votar contra, porque não tenho mais nem idade nem tempo para fazer concessão a questões que,
no meu entendimento, com todo respeito...
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– V. Exª permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – ... são irrelevantes no tratamento das graves
questões brasileiras, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– V. Exª permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – Presidente, da minha parte é uma honra.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– Já que o Presidente ainda não está nem prestando
atenção ao nosso Regimento, de maneira que eu não
sei se o estou infringindo... Mas eu quero apenas lembrar a V. Exª, V. Exª falou, me chamou à colação, e eu
quero dizer que, quando fui Presidente da República,
nós não tínhamos, nem este País tinha, a noção do
que era um orçamento, porque nós tínhamos quatro
orçamentos, de tal maneira que o FMI, quando vinha
aqui ver as contas brasileiras, não chegava nunca a
uma conclusão. Eram comissões e mais comissões e
nem nós sabíamos. E foi durante o meu governo que
nós extinguimos, porque tínhamos...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– ... quatro orçamentos: o Orçamento Fiscal, o Orçamento Monetário, o Orçamento das Estatais e ainda
outro, que era o Orçamento da Previdência Social e do
Banco Central. Assim, se hoje nós falamos que temos
uma peça de ficção, naquele tempo nós não podíamos
nem falar numa peça de ficção, porque era numa peça
anterior à ficção. E quero dizer a V. Exª que foi naquela
época que nós extinguimos esses quatro orçamentos,
unificando o Orçamento da República, tendo um único
orçamento, que é o orçamento que hoje nós temos, que
é o Orçamento Fiscal e, ao mesmo tempo, extinguimos
a Conta Movimento, que era uma conta de movimento, que era uma conta sem fundo, era um poço sem
fundo. O governo sacava o que queria e não precisava
ter fundos, fazia o que ele desejasse. E foi naquele...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– ... tempo que nós fizemos a Secretaria do Tesouro e
mais (Fora do microfone.) ainda o Siafi, que...
(Soa a campainha.)
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O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– ... todo mundo acha que é um exemplo internacional,
mas ninguém se lembra que foi feito naquele tempo.
Hoje ninguém precisa vir aqui para fazer as contas do
Brasil porque elas estão aí com a maior transparência. E isso foi dado durante aquele tempo, que nós
não devemos esquecer, porque foi um trabalho extraordinário. Quando extinguimos a Conta Movimento, ninguém achava que alguém tivesse coragem no
Brasil de fazer isso. O Banco do Brasil passou 28 dias
em greve por causa da extinção da Conta Movimento.
E o resultado é que não quebrou o Banco do Brasil.
Ao contrário, transformamos o Banco do Brasil num
banco competitivo com todos os bancos nacionais e
ele tomou a estrutura que hoje ele tem, criando todos
os instrumentos que ele hoje tem, criando a sua corretora, criando o seu cartão de crédito, criando a sua
caderneta de poupança e fazendo o que ele hoje é,
como igualmente fizemos com a Caixa Econômica.
Extinguimos...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– ... o Banco de Habitação e levamos toda essa carteira para a Caixa Econômica, que se transformou
também num grande banco nacional e estatal, que é
hoje orgulho de todos nós, como o Banco do Brasil
sempre o foi. Assim, eu queria dar essa contribuição
ao discurso de V. Exª e dizendo que no meu tempo as
emendas parlamentares eram tão pequenas que não
tinham essa importância que têm hoje, mas nós evoluímos por um lado e também evoluímos por um outro.
E algumas das críticas que V. Exªs faz às emendas e à
nossa participação do Congresso eu acho que ela são
justificadas. E o nós devemos aqui justamente tentar
corrigi-las. Eu confesso a V. Exª que não tenho uma
opinião ainda formada a respeito dessa medida que
estamos votando, porque é realmente inacreditável
que um orçamento que foi feito para ser cumprido na
sua integralidade...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– ... nós tenhamos hoje achando que 1% dele nós possamos achar que deva ser impositivo. Embora, quando
foi apresentada a emenda do orçamento impositivo pelo
Senador Antonio Carlos, eu achei que era um grande
avanço, e esse será o grande avanço que o Brasil vai
dar algum dia quando nós tivermos um orçamento, que
com receita e despesa equilibradas, se cumpra na sua
totalidade. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – Muito obrigado, Presidente Sarney. Obrigado
à Mesa.
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A chamada colação a V. Exª acabou permitindo
uma provocação para que V. Exª nos oferecesse, mais
uma vez, um depoimento histórico fundamental para
todos nós e para a história do nosso País, principalmente V. Exª, que exerceu uma fase muito difícil da
Presidência da República, uma fase...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – ... do autoritarismo para a vida democrática com
tantas dificuldades que V. Exª enfrentou.
Eu estou de acordo com V. Exª. Votaria aqui, Sr.
Presidente, o orçamento impositivo 100%. Agora, orçamento impositivo 1%, com todo o respeito ao ilustre
Líder do Governo, meu colega de região e meu amigo
há tantos anos, quero dizer que discordo, além de que
não aceito que seja imposto ao Parlamento um interesse escuso, só ao Parlamento, interesse escuso, em
relação a essa questão.
Parece-me que, ao longo do tempo, o Parlamento
tem sido injustiçado pela manipulação daqueles que
dirigem o Executivo, que fazem dessas emendas individuais um verdadeiro processo de chantagem política.
Se Deus quiser, Presidente Sarney...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
Durante o discurso do Sr. Jader Barbalho, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Anuncio à Casa a
prorrogação da sessão pelo tempo necessário à discussão e aprovação das matérias.
O próximo orador inscrito é o Senado Alvaro Dias,
a quem concedo a palavra, para encaminhar a votação.
O Senador Alvaro Dias é o autor da proposta,
aprovada pelo Senado Federal, do voto aberto para
cassação de mandato, que se encontra na Câmara
dos Deputados, às vésperas de ser votada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Obrigado,
Sr. Presidente, Antonio Carlos Valadares.
Srªs e Srs. Senadores, certamente não há ninguém com a pretensão de vir à tribuna e convencer os
seus pares. Obviamente, há ocasiões em que oradores
são alimentados por esse objetivo, mas, de modo geral,
nesta Casa, oradores fazem uso da tribuna apenas para
marcar posição, para registrar nos Anais a sua opinião
e, sobretudo, para prestar contas aos seus eleitores.
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É o que faço neste momento.
A CPI dos Anões do Orçamento revelou mazelas,
falcatruas, cassou mandatos e mandou para a prisão
alguns corruptos. No entanto, não foi suficiente para a
completa moralização daquela Comissão. Como disse
o Senador, Líder, Aloysio Nunes Ferreira, há episódios
presentes na vida do Congresso Nacional que justificam
a preocupação com o comportamento da Comissão
de Orçamento através dos seus integrantes. Foram
tantos os episódios que nos autorizam a afirmar preocupação permanente em relação a eventuais desvios
que possam ocorrer nos trabalhos daquela Comissão.
É por essa razão que me posiciono entre aqueles que defendem até mesmo uma posição radical de
extinção da Comissão de Orçamento, para que a peça
orçamentária possa tramitar pelas Comissões técnicas
da Casa e, ao final, uma comissão de sistematização
possa receber o texto definitivo a ser submetido ao
Poder Executivo.
Entendo que as emendas parlamentares deveriam
ser extintas. Esse expediente, em uso há tantos anos
no Parlamento, não se presta à mais correta aplicação
dos recursos públicos. Certamente, não prevalecem os
projetos prioritários. Não há uma eleição competente
de prioridades na definição das emendas parlamentares. Prevalece, quase sempre, acima das prioridades
sociais, por exemplo, o interesse eleitoral, que pode
ser legítimo, mas não nestas circunstâncias, porque,
nestas, desonesto, uma vez que os recursos públicos
escassos devem ser sempre aplicados de maneira correta, atendendo à competente seleção de prioridades.
E nós estamos na tarde-noite de hoje decidindo
sobre esta parcela do orçamento que passaria a ser
impositiva. Esta definição de prioridades de forma aleatória e pulverizada através das emendas parlamentares
pode significar um sério desvio de recursos públicos,
acima de tudo, de desperdício dos recursos públicos.
Não creio que seja esta a solução, não imagino estarmos hoje avançando.
Certamente, se pudéssemos ter o orçamento
impositivo, 100% impositivo, seria outra alternativa,
diferente. No entanto, orçamento impositivo só cabe
para governos competentes, organizados, que possuem planejamento eficiente, com visão estratégica de
futuro, e não é o caso presentemente no Brasil. Nós
só poderíamos sonhar com esse avanço extraordinário do orçamento impositivo, se tivéssemos governo
competente. O que há hoje é um Governo que executa
pessimamente o orçamento. A execução orçamentária
tem sido pífia até mesmo em setores essenciais para
a vida dos brasileiros. Nós sabemos que, nos finais de
exercícios, Ministros devolvem recursos ao Tesouro
Nacional pela incapacidade de sua aplicação.
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(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Há recursos consignados no Orçamento da União
que são provisionados; são provisionados até para que,
ao final do exercício, o Governo possa alcançar o superávit primário. Mas há recursos que não são gastos
por absoluta incompetência dos gestores.
Portanto, Sr. Presidente, esse sonho do Orçamento Impositivo é um sonho distante para nós, brasileiros.
Para o Congresso Nacional, certamente é um sonho
adiado. Antonio Carlos Magalhães empalmou essa
bandeira, inúmeras vezes, nesta Casa do Congresso
Nacional. Ele não concretizou seu sonho, e certamente
todos nós também estamos muito distantes da realização desse sonho do Orçamento Impositivo.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – A exemplo do meu Líder, tenho dificuldades de
votar favoravelmente a essa proposta.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Antonio Carlos Valadares deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o povo costuma dizer que, quando substituímos uma
coisa pela mesma coisa, é trocar seis por meia dúzia.
Estamos trocando 100 por 1,2.
Na verdade, a proposta original, de autoria do
então Senador Antonio Carlos Magalhães, no ano de
2000, referia-se a 100% do Orçamento ser impositivo,
obrigatório, e, somente com a aprovação do Congresso Nacional, o Presidente da República poderia fazer
um contingenciamento.
Quer dizer, a proposta original era 100% do Orçamento impositivo e nenhum contingenciamento poderia acontecer sem o aprove-se do Poder Legislativo.
Hoje, o contingenciamento é feito pelo Presidente da
República, sem se ouvir o Poder Legislativo, que fica
alheio ao pensamento do Executivo.
Quantas e quantas vezes o orçamento é aprovado e, logo depois, lemos na imprensa o percentual de
contingenciamento que é decretado pela Presidência
da República?
Nós não estamos trocando seis por meia dúzia;
nós estamos trocando... Senador Jader Barbalho, V. Exª
tem razão, assim como os Senadores Aloysio Nunes e
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Pedro Taques e tantos outros que aqui se manifestaram
têm razão. Essa proposta que nós estamos votando
não prestigia, não reforça o Poder Legislativo. Antes
pelo contrário, ela o coloca numa situação deficitária,
num segundo plano.
Nos Estados Unidos, o orçamento é feito, na prática, pelo Legislativo. Ai do Presidente da República
que tentar fazer o contingenciamento! Lá pelos idos
da década de 70, no século passado, o Presidente Nixon tentou contingenciar o orçamento, e quase que,
antes de Watergate, ele ia recebendo o impeachment
do Poder Legislativo dos Estados Unidos, porque tentou fazer o contingenciamento sem o aprove-se do
Poder Legislativo.
No entanto, Sr. Presidente, não há um mal que
não traga um bem. Se a proposta troca 100 por 1,2,
ela traz um benefício que é resultado de muita luta
travada aqui, no Congresso Nacional, visando a regulamentação da chamada Emenda nº 29. A Emenda
nº 29 colocou os percentuais que os entes federados
são obrigados a utilizar em seus orçamentos em favor
da saúde, mas ressalvando a União dessa obrigatoriedade, na prática. Agora, o Senador Eduardo Braga
conseguiu, na sua articulação política, trazer para o
conteúdo do texto que veio da Câmara – lá, não estava – a obrigatoriedade de que a União deve...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ...utilizar 15% de suas receitas líquidas em favor da saúde, e logicamente que
isso num prazo de cinco anos, e gostaríamos que fosse
de uma vez – 15% em cinco anos.
Eu apresentei uma emenda para que fosse de três
anos, mas ela foi rejeitada; e eu apresentei, Senador
Pimentel, um pedido de destaque para que, em vez
de ser de cinco anos, essa obrigatoriedade seja feita
no prazo de três anos. Porque, sem dúvida alguma, a
saúde é, a meu ver, o principal problema com que se
debate a Nação brasileira. Muitos prefeitos perderam
eleições; alguns deles, depois das eleições, estão lá
embaixo, não contando mais com o apoio da opinião
pública, por causa da situação caótica da saúde, dos
postos de saúde, do atendimento básico desse setor
à população.
Portanto, Sr. Presidente, quanto mais dinheiro
chegar em favor da saúde, melhor. E em quanto mais
tempo essa obrigatoriedade for aprovada, melhor para
a saúde.
Para terminar as minhas palavras, Sr. Presidente,
eu quero dizer que, apesar das nossas restrições à proposta que está sendo discutida, votarei favoravelmente,
porque sempre defendi a saúde pública no nosso País.
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Eu fui o primeiro Autor e Relator da Emenda nº 29. Fui
Relator aqui da Emenda Complementar nº 100, que
tratava também da regulamentação da Emenda nº 29.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – E, agora, eu não poderia
votar contra uma proposta que traz 15% em favor da
saúde. Mas, para melhorá-la, para aperfeiçoá-la, eu
estou apresentando uma emenda para que o pagamento do Governo Federal em favor do setor seja no
prazo de três anos.
É lamentável, Sr. Presidente No ano de 2000,
essa proposta foi apresentada no Senado e, só depois
de 13 anos, o Congresso Nacional resolve dar velocidade a sua tramitação, mas subtraindo da obrigatoriedade 98,8%. Isto é, em vez de 100% de obrigação
do Governo Federal em aplicar o Orçamento, vai ser
apenas 1,2%.
Entretanto, Sr. Presidente, tenho que fazer justiça...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ...com a inclusão dos 15%
em favor da saúde, votarei favorável.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Concedo a palavra, para encaminhar
a matéria, ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou direto ao ponto.
Eu tenho quatro mandatos de Senador. Estou nesta Casa há muitos anos, vivi muitas experiências e procuro ser sempre pragmático nas minhas apreciações.
Em minha opinião, o que nós estamos votando
neste momento é um pouco de equilíbrio federativo.
O Orçamento, em que todos os anos se vota, a
partir de uma proposta do Poder Executivo e que é
emendado, consertado, aperfeiçoado pelo Parlamento
brasileiro, é um orçamento autorizativo. Esse é o primeiro ponto. As emendas parlamentares – emendas
coletivas e emendas individuais – são um pedaço pequeno desse orçamento.
Senador Pedro Taques, eu tenho experiência de
anos e anos como Senador de governo e de oposição
e posso dizer a V. Exª que, ao longo desse tempo todo,
como Senador de governo e de oposição, as emendas
parlamentares – eu guardo esse sentimento – são um
elemento antirrepublicano, elemento de frustração e
elemento inflacionário.
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Senador Eunício Oliveira – V. Exª que vai ser Governador do Ceará, e eu já fui Governador –, quando
fui Governador, eu era conhecido por fazer obras muito
baratas. E não faltava concorrente, por uma razão só:
criei o hábito de exercitar no limite máximo a concorrência para que ganhasse o menor preço e eu garantia o pagamento em dia. E, ao longo de anos, como
Prefeito, Governador e Governador de novo, eu criei
a consciência de que, em governo de José Agripino,
você ganhava a concorrência pelo preço lá embaixo,
na bacia das almas, mas com uma vantagem: não havia custo financeiro; você recebia em dia.
Muito bem. O que acontece, hoje, com as emendas parlamentares? Depois de uma trabalheira infernal,
você consegue colocá-las no Orçamento, cria expectativa com os prefeitos, que são os filhos enjeitados
da Federação brasileira, que não têm um pau para dar
em um gato para fazer obra de coisa nenhuma, principalmente em Município pequeno do interior do Nordeste, e cria a única expectativa para que eles façam a
passagem molhada, ou um pedaço de calçamento, ou
uma extensão de abastecimento d’água ou de esgoto.
E como o orçamento não é impositivo, ele sabe,
e quem ganha a obra sabe mais do que ele, que o
dinheiro é colocado, mas não há segurança da liberação. Ele faz a concorrência e ganha alguém por um
preço lá em cima.
Quando o dinheiro deixa de sair, ocorre a frustração; quando o dinheiro não é liberado, há perseguição
política; e, quando a obra é posta em concorrência,
ganha o concorrente por um preço mais alto.
O que nós estamos votando agora é remédio
para os três. É remédio para esses três condicionantes.
É remédio, Senador Sarney, para o republicanismo, porque você vai obrigar aqui a emenda que, no
Orçamento autorizativo, aquele departamento, e só
aquele, seja para equilibrar o Pacto Federativo, para
atender ao filho enjeitado da República, que é o Município, que não tem dinheiro para fazer obra nenhuma.
Você está colocando o remédio para que a emenda
colocada saia, seja você governo ou oposição. Então,
você atendeu o remédio do republicanismo.
Segundo ponto, você está atendendo à questão
da frustração. O prefeito que se vê contemplado com
a emenda para fazer o sonho da cidade e que, ao final
do ano, entre restos a pagar, não sai coisa nenhuma,
e resta a frustração para o Parlamentar que prometeu
e não pôde cumprir e para o prefeito que prometeu e
não atendeu a sua população. É remédio para a componente da frustração.
E o mais importante: é o remédio para a obra inflacionária. Na hora em que a obra for produto de uma
emenda impositiva do Orçamento Impositivo, você vai
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dar a segurança ao concorrente da concorrência de
que, em ganhando, ele vai ter o dinheiro liberado. Eu
digo por experiência própria. Quando eu fui Governador, eu fazia obra barata, porque, muito embora não
tivesse muito dinheiro, o dinheiro que eu tinha, regularmente, pagava a obra contratada.
Por essa razão, aqui eu vou votar, mas vou votar com todo entusiasmo nessa matéria, porque ela
é o aperfeiçoamento de uma peça que é meramente
autorizativa, voltada para o equilíbrio federativo para
atender, principalmente, aos menores Municípios do
Brasil e das regiões mais pobres do Brasil.
Votar contra esta matéria é votar contra o interesse legítimo do pequeno Município governado por um
prefeito que está esmagado por um Pacto Federativo
defeituoso. Eu não vou, por hipótese alguma, não há
nenhuma hipótese de eu penalizar, neste momento, a
alternativa que surge. Já que não temos chance, em
curto prazo, de votar a PEC que eu quero e defendo
votar, que aumenta em 2% a transferência do Fundo de
Participação – essa, sim, é boa –, eu vou, pelo menos,
dar um passo à frente e votar favorável a esta emenda
que é um passo à frente do Pacto Federativo no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador José Agripino.
O próximo orador inscrito para encaminhar a matéria é o Senador Eunício Oliveira, pelo tempo regimental.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para dizer que não estamos aqui discutindo apenas a questão do chamado orçamento impositivo das
emendas. Até porque, Sr. Presidente, cerca de 88% do
Orçamento da União já é impositivo: na questão das
transferências obrigatórias; na questão dos fundos, na
constituição dos fundos; na questão da ciência e da
tecnologia; na questão da educação; e, fundamentalmente, na matéria que estamos discutindo hoje, que
é o financiamento da saúde pública no Brasil.
Sou o autor da emenda que foi incorporada pelo
Relator dessa matéria, Senador Eduardo Braga, que
fez mais de 50 reuniões para que nós chegássemos
até aqui, no encaminhamento dessa matéria, na forma
como está sendo feito.
O que nós estamos discutindo aqui é, nada mais
nada menos....
Participei de todas as reuniões, inclusive com o
Senador Eduardo Braga, que ali não se colocava como
Líder do Governo, mas sim como um Senador de um
Estado pobre, de uma região pobre, como a Região
Norte, que precisa de dinheiro público para o financiamento e, fundamentalmente, para a questão do custeio.
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Naquela discussão que travamos, encaminhamos que, em relação a essa matéria – já aprovada
pela Câmara dos Deputados na questão das emendas
impositivas –, pelo menos 50% desse dinheiro seria
destinado ao custeio da saúde pública brasileira.
Só quem é de um Estado pobre, como nós somos, só quem sabe o que é o sofrimento de uma mãe
de família que fica cinco, seis meses, esperando por
um simples encanamento de braço, como a gente chama lá no Nordeste brasileiro, ou por uma recuperação
facial, entende o quanto é importante esse dinheiro ir
para a saúde pública.
Desvio de emendas? Esse orçamento impositivo,
essa PEC vai impedir, inclusive, desvio de qualquer tipo
de emenda, porque ela é impositiva e vai direto para o
custeio ou para a saúde pública do Brasil.
Então, Sr. Presidente, é preciso que digamos
aqui que, em relação a esses valores que nós estamos
discutindo, a proposta aumenta 1,2%. Os Municípios
brasileiros já contribuem hoje com 15% da sua receita líquida. Os Estados brasileiros já contribuem com
12% da sua receita líquida. A União só contribui, até a
data de hoje, com 11,5%. Foi a partir dessa discussão
do orçamento impositivo, nascida há muitos anos, por
uma emenda ainda do Senador Antonio Carlos Magalhães – que já não está mais entre nós – e depois
incorporada à campanha presidencial do nosso Presidente da Câmara dos Deputados, o peemedebista
Henrique Eduardo Alves, e aprovada depois pela Câmara dos Deputados, que nós passamos a incorporar
esses importantes valores.
Há um entendimento com a Presidente Dilma,
que está no relatório do Senador Eduardo Braga, que
não mediu esforços para que pudéssemos incorporar essa emenda que sai de 1% para 1,2% da receita
corrente líquida, para esse valor se tornar impositivo.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, só dessas emendas impositivas,
são R$3,9 bilhões, que, a partir de 2014, serão incorporados à saúde pública do Brasil. Na contrapartida,
o Governo da Presidente Dilma se comprometeu que
nós elevaríamos esse valor, somado a cerca de R$7,8
bilhões/ano para a saúde pública do Brasil. Então, a
esse valor de R$3,9 bilhões para as emendas impositivas houve também o privilégio de serem incorporados outros R$4 bilhões comprometidos pelo Governo
da Presidente Dilma para a saúde pública do Brasil.
Só quem conhece uma pequena cidade do interior do Estado, só quem viu ou foi a um posto de saúde
de uma pequena cidade do meu Estado do Ceará,...
(Soa a campainha.)
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – ...apesar do esforço do Governador Cid Gomes
para melhorar a saúde ali, só quem foi a um posto de
saúde, a um pequeno hospital do interior, sabe a importância do que nós estamos fazendo no dia de hoje
para a saúde pública do Brasil.
Esse dinheiro vai direto para custeio. Quantos
postos de saúde não estão abandonados no interior
do Brasil afora, principalmente do Norte e do Nordeste
brasileiros? Quantos, por falta de médicos que estão
sendo preenchidos pelo Mais Médicos, por falta de
atendimento, de condições, porque não havia dinheiro para o custeio?
Então, Sr. Presidente, o que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui hoje
não é discutindo o 1% do orçamento da União para
a imposição. O que nós estamos fazendo aqui hoje é
justiça com os pobres do Brasil, que precisam de saúde
pública, incorporando cerca de R$8 bilhões/ano para
melhorar o que é muito deficiente, que é a questão da
saúde pública.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Portanto, eu, como Senador pelo Ceará, encaminho o voto favoravelmente, respeitando obviamente,
como Líder do PMDB, alguma divergência, alguém que
não acompanhe essa posição. Mas a posição tirada
hoje, inclusive na Bancada, majoritariamente, é para
votarmos o relatório do competente Relator Senador
Eduardo Braga.
Portanto, o encaminhamento é favorável, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Eunício Oliveira,
Líder do PMDB, que encaminha favoravelmente.
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só me informe,
por favor, se eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Mário Couto, V. Exª está
inscrito.
Na ordem de inscritos estão o Senador Anibal
Diniz, a quem eu convido para subir à tribuna, e, depois, os Senadores José Sarney, Mário Couto, Waldemir Moka, Rodrigo Rollemberg, Romero Jucá, Cícero
Lucena, Sérgio Souza, José Pimentel, Randolfe Rodrigues e a Senadora Ana Amélia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – E também o Senador Cristovam, o
Senador Walter Pinheiro e o Senador Flexa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
informe-me também: esta é uma votação nominal?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – É nominal, quórum qualificado.
Trata-se de uma proposta de emenda à Constituição.
Precisamos de três quintos.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Nada como uma matéria com tamanha importância para o povo brasileiro, para reunir um quórum
tão qualificado, aqui no plenário do Senado Federal.
Uma das prerrogativas mais importantes do Parlamento é justamente votar a peça orçamentária. Tanto
que o Congresso Nacional não pode entrar em recesso
de meio de ano antes de aprovar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).
Nesse sentido, já existe PEC tramitando na Casa,
no Congresso Nacional, que visa condicionar o recesso de final de ano à aprovação da Lei Orçamentária
do ano seguinte.
Vejo aqui uma incongruência: do Congresso é
cobrada a aprovação do Orçamento, mas aos Parlamentares que compõem o Congresso não é dado o
direito a ter assegurada a execução de suas proposições, de suas emendas de caráter individual.
Nos Estados Unidos, o Congresso americano é
soberano para dispor sobre o orçamento, que é sempre necessariamente impositivo, em sua inteireza, inclusive na parte relativa à amortização e rolagem da
dívida pública. Para contingenciar verbas, o Presidente
americano precisa ter a determinação do ato do Congresso americano. E isso foi regulamentado através
de um ato de 1974, que é o Ato de Controle de Contingenciamentos, relacionado ao orçamento.
É apenas um pouco de ilustração do tema que
estamos debatendo. Mas, na prática, o que nós temos
de refletir aqui é que é absolutamente humilhante fazermos reuniões com prefeitos, fazermos reuniões com
comunidades, termos um grande levante de prefeitos
aqui, no final de outubro, início de novembro, ao longo
do mês de novembro, na busca de ajustar pequenas
emendas para ajudar esses Municípios, que são fruto
de reivindicações dessas comunidades, que são fruto do plano estratégico desses Municípios, e depois
não termos garantia alguma de que essas emendas
serão executadas.
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Acho que nós devemos fazer uma reflexão profunda a esse respeito. Nós não estamos falando do
Orçamento integral, porque, na realidade, 100% do
Orçamento deve ser executado de acordo com o que
foi aprovado em lei.
Mas a realidade nua e crua é que as emendas
parlamentares só são aprovadas ao bel-prazer, ao ritmo do Executivo. E isso não é digno, porque se trata
de pouco mais de meio por cento do Orçamento.
Nós devemos tomar uma decisão clara nesse
sentido: ou temos a emenda parlamentar para ser
efetivamente executada, ou então acabamos com a
emenda parlamentar. Vamos apenas aprovar a peça
orçamentária, com o plano estratégico do Governo. Não
existem dois caminhos a seguir, temos que ter um só.
Ou temos a eliminação em definitivo das emendas, ou
essas emendas têm valor impositivo.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Elas precisam ser garantidas para que os prefeitos, ao fazerem o seu planejamento e terem contabilizado que vão receber uma emenda, uma ajuda de
um Parlamentar, efetivamente a recebam e possam
prestar contas à comunidade.
E no que diz respeito à honestidade na execução
das emendas, nós vivemos na era da transparência,
Sr. Presidente. Tudo tem que ser transparentemente
publicizado. No compromisso de uma emenda, tem que
ser dito para a comunidade a que ela se destina. Tem
que ser discutido com a comunidade se essa prioridade
é efetivamente estabelecida pela comunidade. E essa
transparência, com certeza, vai determinar o grau de
honestidade na aplicação dos recursos.
Porque, Sr. Presidente, para um Parlamentar
mal-intencionado...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – ...não é a imposição ou não da emenda
que vai determinar a sua conduta. O caráter de cada
homem público não é determinado pela imposição ou
não da emenda. A única coisa que estamos discutindo aqui é se há um planejamento, se essas emendas
foram incluídas, se elas fazem parte de um programa
de governo, porque para serem incluídas elas têm que
fazer parte de um programa de governo.
Por que, então, não garantir que ela seja liberada,
para maior segurança do gestor público?
Essa é a minha opinião.
Acho que devemos aprovar, sim, essa matéria,
com a garantia dos 50% destinados à saúde.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
O Senador José Sarney abre mão da palavra.
Passo ao Senador Mário Couto, pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Pela ordem, Sr. Presidente Sérgio.
Eu gostaria de me inscrever, por favor, para discutir.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, V. Exª já está
inscrito. Nós temos ainda inscritos o Senador Mário
Couto, que está na tribuna; o Senador Waldemir Moka;
o Senador Rodrigo Rollemberg; o Senador Romero
Jucá; o Senador Cristovam Buarque; o Senador Cícero Lucena; o Senador Sérgio Souza; o Senador Pimentel; o Senador Randolfe; a Senadora Ana Amélia;
o Senador Walter Pinheiro; o Senador Flexa Ribeiro;
o Senador Osvaldo Sobrinho e o Senador Eduardo
Suplicy. Há o Senador Eduardo Braga, que falará ao
final, e o Senador José Sarney.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Por
favor, só corrija o meu tempo, porque eu ainda não
falei e já perdi um minuto.
Muito obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma vergonha;
Srs. Senadores, é uma vergonha se o Senado aprovar
esta matéria na tarde de hoje. Deputados e Senadores que são beneficiados com emendas do Governo;
é uma troca de interesses, Senador Jarbas Vasconcelos: eu te dou e tu me dás o voto. Isso aqui é uma
tentativa de disfarçar isso; é mais ou menos um mensalão disfarçado.
Senador Randolfe, é tão vergonhoso votar a favor
desta matéria, como é tão vergonhoso o que aconteceu ainda há pouco aqui com o arquivamento de uma
CPI pedida para verificar irregularidades na CBF e nas
federações. Agradeço a V. Exª; agradeço ao Senador
Alvaro Dias. Caráter, Senador, caráter não se compra
em uma farmácia. Moral, Senador, não é igual a sabonete, que se compra na esquina. Honra, Senador, não
se compra em supermercado. Honrados são aqueles
que mantêm a sua palavra, honrados são aqueles que
mantêm a sua dignidade. O dia em que o Mário Couto
assinar um documento e o Mário Couto tirar a assinatura dele dali, podem dizer que o Mário Couto está
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doido. É terrível, Senador! Aliás, Napoleão já avisava: não confie nos homens! Isso já vem de Napoleão.
Como aceitar que se venha para cá defender os seus
próprios interesses, não os interesses da Pátria? Da
Pátria que prometemos, quando lemos a nossa Constituição, quando juramos a Constituição aqui, de que
defenderíamos a nossa Pátria, honraríamos o nosso
nome, cumpriríamos com o nosso dever de fiscalizar
o dinheiro público. Minha Nossa Senhora de Nazaré,
me diga por que ter medo, me diga por que o Governo
tem medo. Quero alertar, ao descer desta tribuna, que
se esta votação for realmente concretizada...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... já vou descer, Sr. Presidente – será mais uma
demonstração de interesse pessoal de cada um. Isso
aqui é um mensalão disfarçado. Minha Pátria querida,
ao descer desta tribuna, meu Pará querido, ao descer
desta tribuna, confesso a minha decepção na tarde de
hoje, confesso que eu confiava muito mais neste Senado, confesso que não esperava a traição, confesso
que jamais poderia acreditar que novamente o Senado Federal me faltasse a demonstração de seriedade
com a população brasileira.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Desço desta tribuna (Fora do microfone.) – já
vou descer, Presidente – alertando o Brasil e os paraenses de que, daqui a pouco, sofreremos a mesma
humilhação, população brasileira. Daqui a pouco vamos
votar o voto secreto. Armado, Brasil, o voto secreto
vai continuar aqui neste Poder, o voto secreto vai ser
mantido aqui neste Poder, com exceção de cassação
de Deputados e Senadores. Espere, Nação brasileira,
espere mais uma decepção, espere mais uma falta de
responsabilidade, de honra...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... de moral, de caráter.
Eu desço desta tribuna (Fora do microfone.) afirmando, meus pares queridos, com respeito a todos, que,
no dia em que eu assinar um documento e retirar minha assinatura por covardia, eu prefiro uma boa morte.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, pela
ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, creio que, na qualidade de Relator desta matéria, é importante fazer neste momento duas colocações a V. Exª.
A primeira colocação que faço a V. Exª, como
Relator, é para destacar, Sr. Presidente, que essa
matéria deixou de ser especificamente o orçamento
impositivo de 1% para ser transformado em 1,2%; estabelece 50% dessas emendas para o financiamento
da saúde, inclusive custeio; e estabelece 15% como
piso mínimo, até 2018, assegurando, portanto, da receita corrente líquida da União, nada mais, nada menos do que R$64 bilhões adicionais para a saúde nos
próximos cinco anos.
Creio, Sr. Presidente, que esta matéria está sobejamente discutida. Nós poderíamos fazer, portanto,
um encaminhamento a V. Exª para que abríssemos
o painel de votação – é uma votação nominal –, que
pudéssemos, já se encontra à Mesa um requerimento assinado por Líderes para fazer um requerimento
em globo dos destaques de votação em separado e
ao mesmo tempo das emendas, e permanecêssemos
com o debate, a discussão, o encaminhamento dos
demais Senadores inscritos, para que pudéssemos
assim dar curso à votação de uma matéria importante
que encerraria hoje apenas o primeiro turno. Nós teríamos na próxima semana a votação do segundo turno.
Portanto, é um encaminhamento que faço a V. Exª.
Acho que há um entendimento e há um consenso em
torno dessa questão, junto aos Senadores inscritos,
e V. Exª poderia, portanto, encaminhar a votação para
que nós pudéssemos dar início ao painel, com essas
matérias já sobejamente discutidas.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, tem o apoio do PCdoB
essa iniciativa do Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Para concordar com o
encaminhamento feito pelo Relator, Senador Eduardo
Braga. E podíamos abrir o painel, já que essa matéria
não está em discussão, está em encaminhamento, e
V. Exª fecharia o painel no momento em que terminássemos aqui os encaminhamentos de votação dos já
inscritos, sem prejudicar ninguém.
Nesse caso, é o encaminhamento que faço, acompanhando o Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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pelo nosso Bloco nós concordamos plenamente com
o encaminhamento feito pelo Líder Eduardo Braga.
Nesse sentido, Sr. Presidente, eu acho que é importante, até para agilizar a votação, abre-se o painel e
aí nós vamos com a continuidade dos oradores inscritos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, sou um dos
inscritos e apóio completamente o encaminhamento
aqui feito, entendeu?
Vamos abrir o painel e façamos os encaminhamentos...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já não
é a primeira vez, seria mais uma vez, por acordo de
Lideranças. Aqueles que se julgarem habilitados a votar já poderão votar. Os que não se julgarem habilitados, esperam os encaminhamentos até o final. Mas,
aos que já se julgarem habilitados a votar, que se dê
a oportunidade, até para garantir o quórum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, me parece perfeitamente racional a sugestão
do Líder do Governo, e o PSDB concorda.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos.
Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.)
– Presidente, eu estou de acordo. Logicamente que
existem uns pedidos de destaque e nós votaremos a
matéria naturalmente, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – O PDT concorda com o encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Perrela, muito obrigado.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu tenho alguns destaques que
apresentei e gostaria que os meus destaques fossem
discutidos no momento adequado.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– O PP apóia o encaminhamento com os destaques
separadamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PP apóia também o encaminhamento.
Senador Wellington Dias.
O PT também apóia
Eu queria só combinar um procedimento desde
já para que nós pudéssemos concluir o primeiro turno
hoje da votação.
Era nós combinarmos o número de oradores que
discutirão os destaques.
Nós poderíamos estabelecer dois oradores só
para encaminharmos melhor.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sugiro que o autor do destaque e alguém
contrário...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito se o requerimento for
aprovado e aí nós concluiríamos a votação hoje do primeiro turno e deixaríamos o segundo turno para uma
sessão a ser combinada com o Senado.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/
PDT – MG) – Somente o autor e o relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente! Exatamente!
Eu queria dizer que serão pelo menos três votação nominais no primeiro turno. Então, é importante...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, a única ressalva que gostaríamos de fazer a V. Exª é que há um requerimento de
votação em globo dos destaques. Portanto, teremos
uma discussão para a votação em globo dos destaques.
Se a votação em globo dos destaques for aprovada,
obviamente que não haverá discussão um a um dos
destaques porque teremos em globo o debate.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Mesmo assim serão três votações.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Waldemir Moka, em seguida nós começaremos a votação.
Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou me
ater à questão do financiamento da saúde, porque a
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questão do orçamento impositivo foi, na minha avaliação, esgotada.
Eu quero chamar a atenção para o fato de que,
logo que assumi a Comissão de Assuntos Sociais, eu
me encontrei com o grupo que queria e que se mobilizou para colocar os 10% da receita bruta na saúde.
Eles se mobilizaram, trouxeram ao Congresso 1,8 milhão de assinaturas para colocar os 10% na saúde.
Essa discussão evoluiu para receita corrente líquida,
e os 10% da receita bruta viraram 18% da receita corrente líquida.
Na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto
do Senador Cícero Lucena que foi, todo ele, discutido
e sofreu várias modificações. Inicialmente, o Senador
Roberto Requião foi o Relator, e, posteriormente a Senadora Ana Amélia. Na verdade, nós concluímos uma
votação na Comissão de Assuntos Sociais colocando
uma transição que dizia que até 2018, salvo melhor juízo, nós chegaríamos a 18% da receita corrente líquida.
Isso aí, Sr. Presidente, para mim, que presido a
Comissão de Assuntos Sociais, representa um compromisso. O Senado tem hoje a oportunidade de resolver
essa questão do financiamento da saúde; depois, não
adianta dizer que não há o recurso. A oportunidade
é essa. O momento é este. Quem realmente quiser
resolver a questão do financiamento da saúde terá a
oportunidade de votar aqui um destaque – parece-me
– do próprio Senador Cícero Lucena.
Eu, como Presidente da Comissão, digo às Srªs e
aos Srs. Senadores que nós temos compromisso com
esse destaque e com essa posição, que, para mim,
representa exatamente o esforço de uma mobilização
que chegou até o Congresso.
Agora, eu quero reconhecer aqui também, por
uma questão de justiça – e farei isso –, que participei
de inúmeras reuniões e sei o quanto foi difícil o Governo chegar aos 15%. Se não fosse o esforço, aqui,
principalmente dos Líderes e, em especial, do Senado, nós não teríamos nem esses 15% da receita corrente líquida.
Eu quero dizer ao Líder Eduardo Braga que acompanhei, lamentavelmente, e disse hoje na reunião da
Bancada que eu teria o compromisso de votar os 10%
da receita bruta ou os 18% da receita corrente líquida,
mas que fazia questão de reconhecer o esforço.
Acho que foi um esforço, acho que foi houve um
avanço, mas eu não quero perder a oportunidade de
dar à saúde, ao financiamento da saúde aquilo que é
do meu entendimento. E olhe o que eu estou dizendo:
a questão deste programa Mais Médicos só vai fazer
aumentar a demanda, porque os encaminhamentos
começarão a surgir, e os hospitais, cada vez mais,
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precisarão de mais recursos. Não há como evitar isso,
e nós sabemos que hoje...
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – ...esses recursos são insuficientes.
Portanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a
oportunidade é esta. Esta Casa tem a grande oportunidade de resolver o financiamento da saúde pública
neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Waldemir Moka.
Eu queria só repetir o que foi colocado anteriormente aqui, dizer que nós vamos votar o substitutivo,
nós teremos que votar a subemenda da CCJ à Emenda nº 2; o terceiro item é a votação da Emenda nº 9 de
Plenário, de parecer favorável; e o quarto item, que são
as emendas de parecer contrário. Só que existe a possibilidade, em função do requerimento que está sobre
a mesa, de nós condensarmos os dois itens do meio,
o segundo item e o terceiro, aí restariam três votações.
Vamos em frente.
Eu peço ao Senador Flexa Ribeiro que faça a
leitura dos requerimentos de destaque.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) –
REQUERIMENTOS
NºS 1.284 A 1.294, DE 2013
Requerimento: Requeiro, nos termos do art.
312, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, destaque para votação em separado
da expressão “públicos”, constante do §9º do
art. 166, incluído pelo art. 1º do substitutivo à
PEC 22-A, de 2000. Senador Francisco Dornelles;
Requerimento: Requeiro, nos termos do art.
312, inciso II, combinado com art. 316, §2º, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado do art. 3º do
substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição 22-A, de 2000. Senadora Ana Amélia;
Requerimento: Destaque para votação em separado do seguinte trecho do art. 1º da emenda substitutiva apresentada pela CCJ, “se a
Proposta de Emenda à Constituição 22-A, de
2000, já modificada pela Subemenda nº 1 da
CCJ, aprovada em 30/10/2013, pela Emenda
nº 9 Plenário e pelas subemendas CCJ, sem
a Emenda nº 2 de Plenário. Senador Pedro
Taques;
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Requerimento: Nos termos do art. 312, inciso II,
do Regimento Interno, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 3 à PEC
nº 22-A, de 2000. Antonio Carlos Valadares;
Destaque para votação em separado da Emenda nº 4, de Plenário, oferecida à PEC nº 22-A.
Senador Aloysio Nunes Ferreira;
Requerimento: Nos termos regimentais, requeiro destaque para votação em separado da
Emenda nº 5 à Proposta de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000. Senador Romero Jucá;
Requerimento para destaque para votação em
separado da Emenda nº 6, de plenário. Senador Humberto Costa;
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Requerimento para destaque para votação em
separado da Emenda nº 7, de plenário. Senador Humberto Costa;
Requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 8, de plenário. Senador Aloysio
Nunes Ferreira;
Requeiro destaque para votação em separado de partes da Emenda nº 10, de plenário.
Senador Humberto Costa;
Requeiro, nos termos regimentais, votação
em globo dos requerimentos de destaque ao
substitutivo à PEC nº 22-A, de 2000, que se
encontram sobre a mesa. Senador Eduardo
Braga e outros Srs. Senadores.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de votarmos, Srs. Senadores, os requerimentos de destaque separadamente,
vamos votar o requerimento que pede a votação em
globo desses destaques.
Nós vamos votar primeiro o requerimento que
pede a votação em globo daqueles destaques.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, para encaminhar favoravelmente em relação ao requerimento da votação em globo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, com
a palavra.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Argumentando que, caso aprovado o requerimento da
votação em globo, isso não impedirá que, no segundo
turno de votação, outros destaques sejam apresentados e que novamente tenhamos um debate e uma discussão sobre a questão. Possivelmente, até teremos
também um requerimento sobre votação em globo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Portanto, é apenas para esclarecer ao Plenário que teremos diversas oportunidades ao longo
desse processo.
Portanto, encaminhamos favoravelmente ao requerimento de votação em globo, votando “sim”, a favor
do requerimento, para que haja a votação em globo
dos destaques de votação em separado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, uma questão de...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira e, em seguida....
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Uma questão de ordem depois.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para uma questão de ordem,
eu concedo a palavra a V. Exª, com a aquiescência do
Senador Aloysio.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – O fundamento é (Fora do microfone.) o
art. 403 do Regimento. Sr. Presidente, qual fundamento regimental para votação em globo se os destaques
são diversos no seu conteúdo? Desculpe-me, mas eu
estou em dúvida em relação a isso. Eu gostaria que
isso fosse esclarecido.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Parabéns, Pedro.

269

Novembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, que trata das competências
do Presidente, diz, no inciso XXXIII: “resolver, ouvido
o Plenário, qualquer caso não previsto no Regimento”.
Ouvido, evidentemente, o Plenário.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Eu não havia decorado esse dispositivo.
Dizem que quem decora artigo é louco, não tem o que
fazer ou está preso. Então, eu não havia decorado isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui o primeiro subscritor de uma das emendas,
a Emenda nº 8, e eu pedi o destaque dessa emenda.
Quero dizer a V. Exª e à Casa que estou, neste momento, retirando esse pedido de destaque da Emenda
nº 8, para concentrar a minha atenção – e creio que a
atenção do Senado – na Emenda nº 4, cujo primeiro
subscritor é o Senador Cícero Lucena, que prevê que
se destine à saúde pública, segundo argumentação
impecável do Senador Moka, o recurso necessário
para fazer face às suas necessidades efetivas, que é
a vinculação de 18% da receita corrente líquida num
prazo de transição razoável. Por isso, eu retiro o destaque que apresentei à minha emenda para concentrar a
minha atenção na emenda do Senador Cícero Lucena.
Isso me faz votar contra o requerimento de votação em globo, porque desejo que o Senado delibere
sobre essa emenda que me parece a mais importante
de todas, sem desmerecer, evidentemente, as iniciativas dos meus colegas.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência defere o pedido
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Eu queria só comunicar à Casa, para não haver
dúvida nenhuma com relação à votação desse requerimento, que, aprovado o requerimento de votação
em globo, os destaques serão apreciados em globo,
conjuntamente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A não ser que haja um entendimento diferente dos Líderes partidários...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –...com relação ao encaminhamento da votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu continuo na dúvida,
Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
Vou conceder a palavra a todos.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por que
nós concordamos em abrir o painel? Por um entendimento de que se impunha a votação dessa proposta
de emenda à Constituição do orçamento impositivo.
Eu acho que há uma vontade manifesta da Casa de
aprovar a PEC do orçamento impositivo.
Já foi dito aqui pelo Relator que, se as emendas,
cujo requerimento de votação em globo, forem rejeitadas agora, elas poderão ser apreciadas em um segundo
momento, por ocasião da votação em segundo turno.
Eu pessoalmente vou votar a favor de vários
destaques e de várias emendas. Mas eu acho que a
Casa está se manifestando favorável a encerrar logo
o processo de votação do substitutivo. A votação das
emendas, uma por uma, vai procrastinar o objetivo que
nós estamos perseguindo neste momento.
Então, quero fazer um apelo à Casa. E vou dizer muito claramente: vou votar a favor de vários destaques. Agora, neste momento, evitar a votação dos
destaques significa a possibilidade de votarmos o texto
principal, e, atendermos aquilo que eu entendo ser a
vontade da Casa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – O PP não aceita a
votação em bloco dos destaques. Primeira parte: o PP
não aceita votar em bloco os destaques.
Segunda questão: eu apresentei um requerimento. Apresentei uma emenda de plenário para a retirada
do art. 3º da proposta relatada pelo Senador Eduardo
Braga. Eu retiro a minha emenda em benefício...

NOVEMBRO
DE 2013
Quarta-feira 6 79303

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência defere o pedido
de V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
...da emenda do projeto do Senador Cícero Lucena,
por uma questão de coerência, porque eu fui Relatora
na Comissão de Assuntos Sociais, junto com o pensamento do Senador Waldemir Moka, em relação ao
destino dos recursos de saúde.
Então, essa é a posição. Espero que estejam
claras, primeiro, a posição do PP contrariamente à discussão em bloco dos destaques e a questão de abrir
mão do meu requerimento em favor da...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência defere a retirada
do requerimento de destaque de V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O PP não quer a discussão em bloco.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu tenho uma sugestão,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) –
Presidente, como a vontade da maioria da Casa é apreciar essa matéria – e estou vendo que muitos querem
fazê-lo de forma mais rápida –, eu acho que hoje nós
deveríamos nos ater à aprovação da matéria principal.
Os destaques seriam apreciados na sessão de amanhã
– vamos jogar para amanhã. Na sessão de amanhã,
nós teríamos o direito, cada um dos destacantes ou
dos atacantes, de apresentar a defesa em favor deles.
É a sugestão que apresento a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Presidente, Presidente. Presidente
Renan, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, pela
ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu acho que é um
direito de cada um dos Senadores aqui presentes discutir os seus requerimentos de destaque e discutir os
seus destaques, mesmo sabendo da pouco provável
possibilidade de aprovação.
Essa proposição de que nós façamos a discussão
dos destaques num segundo turno fica prejudicada por
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conta do art. 363, que assim diz: “Incluída a proposta
em Ordem do Dia para o segundo turno, será aberto
o prazo de três sessões deliberativas ordinárias para
discussão, quando poderão ser oferecidas emendas
que não envolvam o mérito.”
Portanto, se nós quisermos discutir alguma coisa
de mérito, mesmo sem chance de aprovação, deve ser
agora, Presidente. Nós votamos a matéria principal e
votamos os destaques agora ou amanhã.
Eu não vejo por que não podemos fazer a discussão. O Governo sabe que vai aprovar a matéria e
vai impedir todos os destaques, mas nós precisamos
fazer esse debate político aqui na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Regimento diz exatamente que só vai poder, num segundo turno, emenda de
redação, retirando o destaque do texto ou, então, os
destaques do texto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Fora do microfone.) – Os destaques
são de emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O procedimento que havia sido
proposto era de votarmos o requerimento de votação
em globo. Nós apreciamos esse requerimento e, se for
aprovado, votaremos em globo todos os requerimentos
de destaque. Se não for aprovado, vamos votar um a
um, e a sessão, é claro, vai demorar certamente dias.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Fora do microfone.) – Aloysio, defenda essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Permita-me.
Presidente, nessa hipótese, se porventura o requerimento de votação em globo dos destaques fosse
rejeitado, teríamos que votar destaque por destaque.
Seria possível, havendo acordo entre nós, deixar
essa votação para amanhã? Votaríamos a matéria principal hoje e, no caso da rejeição do requerimento do
Líder do Governo, votaríamos, amanhã, os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Isso teria que ficar muito acordado entre todos porque não é o Regimento, é um
procedimento que nós estamos aprovando aqui.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Caso o requerimento em globo não passe, aí,
abre-se uma discussão sobre o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Aí nós faríamos isso, que, aliás,
era essa a proposta que tinha sido apresentada pelo
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Senador José Agripino, para votarmos o principal e
deixarmos os destaques para amanhã.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, eu acho que uma prática habitual
é a votação do texto independente dos destaques. É a
prática que se faz: vota-se o texto principal, preservados
os destaques, mantidos os destaques. É a extensão
daquilo que a gente já faz habitualmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Senador José Agripino e, por entendimento,
nós vamos aprovar esse encaminhamento. Nós aprovaremos o principal e deixaremos os destaques para
amanhã.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Mas, Sr. Presidente, inclusive o requerimento
fica para amanhã. Nós não deliberaríamos o requerimento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Principalmente o requerimento. Amanhã, na sessão de amanhã, nós votaríamos o
requerimento, em primeiro lugar, que pede a votação
em globo de todos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Perfeito. Aí tem entendimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É esse o acordo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
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, eu não
quero ser desmancha prazeres, mas tem uma questão
regimental, que é a seguinte: nós temos um requerimento de votação em globo dos destaques. Para votar o
texto definitivo, nós temos que, primeiro, saber quais são
os textos que estão destacados. Então, tem que saber
se votam ou se não votam os requerimentos, porque
para deixar, posteriormente, votar os requerimentos,
nós vamos ter aprovado o texto global e aí não cabe
mais requerimento porque é matéria vencida. Então,
inicialmente, os requerimentos têm que ser votados...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, os requerimentos foram todos lidos e nós os publicaremos, agora,
na página principal.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Mas, Sr. Presidente, se nós não votarmos os
requerimentos, não podemos votar o texto principal,
porque do texto principal não estará extraído para ser
votada em separado, depois, a matéria do requeri-
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mento. Não é possível fazer isso. Tecnicamente estará
conflitado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O que o Senador Romero está
colocando é exatamente o que o Regimento manda
que nós façamos, mas, por entendimento de todos os
Líderes, estamos elegendo esse outro procedimento. Nós votaremos o principal, os requerimentos de
destaque já foram lidos, serão publicados e nós os
apreciaremos amanhã, em primeiro lugar, inclusive o
requerimento que pede votação em globo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, tem acordo da Oposição
e tem acordo do Governo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Estamos todos de acordo, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, vamos embora.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Estamos todos de acordo. O Líder do PT, do
Democratas, todos estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado.
Como há unanimidade, vamos adotar esse procedimento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Para a aprovação dos destaques, amanhã,
também serão exigidos três quintos? Porque é destaque a uma PEC. São necessariamente três quintos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Do requerimento não, é maioria
simples, mas, do mérito, dos destaques, sim.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – O mérito sim?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito.
Votação da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o substitutivo.
Votação, em primeiro turno, que tem preferência
regimental, sem prejuízo das emendas, dos requerimentos e das emendas consequentemente.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, é apenas para encaminhar...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga é
o Relator.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – A minha orientação é pelo voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o Relator da proposta de
Emenda à Constituição.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar.) – É apenas para recomendar
à base aliada o voto “sim” no relatório e no substitutivo. Portanto, neste momento, estaremos votando no
painel, nominalmente, o voto “sim”, aprovando o texto
do substitutivo, ressalvados os destaques, de acordo
com o encaminhamento de V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – A orientação do PT é voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga recomenda o voto “sim”.
Quero, antes de ouvir os outros Líderes partidários, principalmente o Líder Acir, pedir aos senadores
que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Estamos começando uma votação
muito importante, que é a Proposta de Emenda à
Constituição do orçamento impositivo e do financiamento da saúde.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, é para encaminhar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar.) – Quero encaminhar a matéria
pela Liderança do PMDB e convidar os Senadores para
virem ao plenário. Estamos votando aqui não apenas
o orçamento impositivo, o que estamos votando aqui
hoje é dinheiro novo de financiamento para a saúde
pública do Brasil.
Portanto, o PMDB encaminha o voto “sim” e convida seus Senadores para virem ao plenário desta
Casa. Assim como também encaminha, pelo Bloco da
Maioria, a votação “sim”. Peço aos Srs. Senadores que
compareçam para votar “sim” ao relatório do Senador
Eduardo Braga, que encaminha a matéria.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O PP encaminha voto “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, pelo
nosso Bloco e pelo PT, nós estamos também chamando
os Parlamentares para esta importante votação. Além
de definir um novo rito para o processo orçamentário,
a questão mais importante é exatamente a ampliação dos recursos para a saúde, a definição de mais
recursos para a saúde e, mesmo nas emendas, Sr.
Presidente – acho que essa é a questão importante
–, a vinculação que se faz de 50% dessas emendas
serem aportadas para a saúde.
Portanto, nós estamos convocando todos os Parlamentares do nosso Bloco para que venham ao plenário, e a nossa orientação é o voto “sim”.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O PP encaminha voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino e Senador Gim Argello.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar.) – O Democratas solicita aos
seus companheiros que venham ao plenário, e o voto
é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Democratas solicita a seus
Senadores e Senadoras que venham ao plenário, e
recomenda o voto “sim”.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, na mesma linha da
orientação dos demais Líderes, nós também acreditamos muito que essa é uma matéria importante para
o Congresso e importante para o Brasil. Na condição
de Líder do Bloco União e Força, recomendo o voto
“sim” para o PTB, PR, PSC e PRB. Portanto, o voto
nessa matéria é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, a
orientação do nosso Partido não poderia ser diferente.
Discutimos bastante essa matéria na Câmara e aqui
também, no Senado, na Comissão de Constituição e
Justiça. O encaminhamento nosso é pela votação favorável: voto “sim”, acompanhando o nosso Bloco de
Apoio ao Governo e, ao mesmo tempo, indicando que
nós ampliamos os recursos da saúde, embora ainda
estejam aquém da nossa necessidade, evidentemente. Mas nós estamos dando um passo nesse sentido.
Então, é muito importante esta votação que estamos realizando neste momento, e também peço o
apoio de todos os Partidos, de todos os Srs. Senado-
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res, para que venham votar rapidamente, porque é
uma matéria de grande importância para o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para encaminhar.) – O PP vota “sim” ao substitutivo,
ressalvados os destaques não em globo amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PP vota “sim”.
Eu queria só comunicar aos Senadores que estão
em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos procedendo à votação
da Proposta de Emenda à Constituição do orçamento
impositivo e do financiamento da saúde, uma cobrança
enorme da sociedade.
Portanto, é muito importante a presença de todos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Obrigado.
Faço um apelo aqui aos Senadores e Senadoras
que se encontram aqui na Casa. Nós estamos votando uma matéria importante, que garante o mínimo de
15% dos investimentos da União para a saúde, trata
aqui também das emendas impositivas e garante,
além de tudo, recurso para custeio da saúde, 50% das
emendas para a saúde, enfim, um projeto importante
para o Brasil.
Nós gostaríamos de convidar, então, Senadores
e Senadoras de todos os partidos para que possam
aqui manifestar sua posição. É uma PEC, exige um
quórum qualificado e a votação é nominal. A orientação é voto “sim”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy .
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de registrar, brevemente, o meu voto.
Quero dizer que, em 1993, juntamente com o
Senador Pedro Simon, depois de lermos a entrevista
de José Carlos Alves dos Santos, que era assessor
da Comissão do Orçamento, nós dois propusemos à
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o Orçamento, que detectou a maneira como, infelizmente,
inúmeros Parlamentares se utilizavam da possibilidade
de realizar emendas para, às vezes, até o enriquecimento ilícito... A partir daquele momento, eu, por algum
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tempo, não apresentei emendas ao orçamento. Porém,
em anos recentes, resolvi apresentar, mas com muita
responsabilidade e, sobretudo, para as áreas da saúde e da educação.
No levantamento que fiz das minhas emendas,
nos últimos três anos, sempre, numa proporção bem
maior que 50%, foram todas as emendas destinadas
à área da saúde. Então, vou continuar a realizar isso
com esta proposta do orçamento impositivo, que aqui
é agora colocada.
Avalio que, em alguns momentos, é possível que
o plano de governo daqueles que têm a responsabilidade de apresentá-lo nem sempre vai estar de acordo
com propostas de emenda que aqui possam ser apresentadas pelos Parlamentares.
Por outro lado, avalio que o Orçamento Impositivo
aumenta significativamente a responsabilidade de todos
nós, Senadores e Deputados Federais, na formulação
e apresentação de emendas. Também é importantíssimo que tornemos inteiramente transparentes, sempre,
as decisões que viermos a tomar.
Eu tenho por método estar sempre ouvindo a
sociedade e, em especial, os Prefeitos do Estado de
São Paulo, para então fazer a seleção de propostas,
na hora de apresentar as emendas. A responsabilidade, agora, será maior com o Orçamento Impositivo, se
ele for aprovado.
O meu voto agora foi “sim”, respeitando inclusive
a orientação do Líder Wellington Dias. Mas eu espero
que nunca mais tenhamos qualquer necessidade de
se constituir uma CPI do Orçamento para averiguar
aquilo que, em 1993, foi algo tão grave na história do
Congresso Nacional.
Obrigado.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira, com
a palavra V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria é da maior importância para a
continuidade daquilo que o Orçamento da União pode
trazer em benefício da sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito a essa área, a área da
saúde – o Orçamento Impositivo para atender exatamente o custeio e as emendas parlamentares no que
diz respeito à saúde pública.
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Mas há um artigo aqui, Sr. Presidente, § 3º do art.
166, que trata de uma matéria da maior importância e
relevância para os Municípios brasileiros.
Em um determinado momento, nós apresentamos
um projeto de lei, que tramita nesta Casa, que diz respeito exatamente a atender os Municípios de até 50
mil habitantes. Na hipótese de receberem recursos do
Orçamento da União ou das emendas parlamentares,
quando eles estavam inadimplentes, o Governo não
repassava os recursos. Mas, agora, no §3º do art. 166
desta emenda à Constituição, o Relator da matéria,
Senador Eduardo Braga, fez inserir o seguinte parágrafo, Sr. Presidente:
Parágrafo 3º do art. 166:
Quando a transferência obrigatória da União para
execução do programa previsto no § 11 deste artigo
for destinada a Estado, Distrito Federal e Municípios,
independerá da adimplência.
Pois bem, Sr. Presidente, o que acontece hoje?
Quando o Município, o Estado ou o Distrito Federal
está inadimplente, ele deixa de receber os recursos do
Orçamento da União, das transferências ou as emendas
parlamentares. Com essa providência, é lógico, acaba
essa exigência. É lógico que isso pode virar calote, mas
atende exatamente os Municípios brasileiros.
E eu queria, nesta oportunidade, agradecer ao
Líder Eduardo Braga, Relator desta matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg
e Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Fora do microfone.) – O senhor tem preferência.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu quero, em primeiro lugar,
cumprimentar o Senador Eduardo Braga, reconhecendo
que o Relator dessa matéria melhorou muito a proposta
que chegou da Câmara dos Deputados.
Quero registrar que nós vamos votar favoravelmente a essa proposta de emenda à Constituição,
embora preferíssemos votar já ressalvados os destaques. Agora, como há esse compromisso de que
vamos apreciar todos os destaques posteriormente,
vamos votar favorável, mas queremos apreciar todos
os destaques, embora, regimentalmente, entendamos
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que esses destaques já deveriam ter sido ressalvados
na votação do texto principal da matéria.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ...fazê-lo, sobretudo, pela destinação de 15% da receita corrente líquida da saúde
e pelo fato de garantir que pelo menos metade das
emendas seja destinadas à saúde.
Mas queremos analisar todos os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
Em seguida, darei a palavra a V. Exª, Senador
Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é só para esclarecer, para aquele
que começa a assistir à TV Senado, a ouvir a Rádio
Senado, neste momento, que nós estamos votando
aqui uma proposta de emenda à Constituição tornando impositivas as emendas parlamentares.
Bom, precisamos entender.
A Lei Orçamentária é uma lei. A diferença entre
o público e o privado é que, para você poder fazer alguma coisa na vida pública, tem que haver previsão
legal. Então, já há uma imposição de se fazer. Mas, no
Brasil, não se cumpre, e não é só no âmbito do Governo Federal; é também no âmbito de Estados, e não é
diferente nos Municípios.
Agora, nós temos a figura da emenda parlamentar. A emenda parlamentar é para colocar recursos,
normalmente, lá nos entes federativos, especialmente nos Municípios. Eu, pessoalmente, Senador Aécio,
sou contra a emenda parlamentar, porque acho que
isso diminui o tamanho do Parlamentar na sua atuação, na sua independência do ponto de vista legislativo. Ele fica refém.
No entanto, eu sou a favor da independência
financeira dos entes da Federação, dos Municípios,
mas sabemos que isso está muito distante. Não sai do
papel o Pacto Federativo; não sai a reforma tributária
tão necessária. E, enquanto isso tudo não acontece,
é importante nós termos uma alteração na Constitui-
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ção da República para obrigarmos o Poder Executivo
a pagar as emendas, ou seja, torná-las impositivas.
Isso vai dar autonomia ao Parlamentar, independentemente de ele ser de oposição ou de situação, porque
as emendas por ele sugeridas dentro do Orçamento
aprovado no ano anterior serão executadas em sua
plenitude no ano seguinte.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Por isso, Sr. Presidente, eu venho dizer que defendo, inclusive sou um dos autores da emenda para
que 50% vá para a saúde, que é o setor que mais está
precisando neste momento.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan, o painel, Senador.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argelo.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos abrir o painel, Senador. Todos já votaram.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argelo.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só gostaria de
colocar que a orientação do Bloco foi voto “sim”.
Mas o que eu queria dizer aqui, agora, é que há
uma biografia não autorizada do Ministro José Dirceu
em que me cita lá como se eu tivesse participado, algum
dia, com ele, dos interesses dos Diários Associados.
Eu quero dizer, aqui, que eu nunca participei de
absolutamente nada com o Ministro José Dirceu em
relação à compra dos Diários Associados. Nunca tive
reunião sobre isso, nunca tive qualquer comprometimento com isso.
Eu queria deixar isso registrado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª
Se todos concordarem, nós vamos encerrar a
votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 62; NÃO, 9 votos.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada, em primeiro turno, a
PEC do Orçamento Impositivo e do financiamento da
saúde.
Nós vamos, amanhã, dar continuidade às votações, apreciando os requerimentos de destaque e o
Requerimento que pede a votação em globo de todas
as emendas.
Conforme combinado, nós vamos encerrar a Ordem do Dia.
Encerramos a Ordem do Dia, e voltamos à lista
de oradores.
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda 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.
9
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;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
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do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
10
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.
11
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.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se loca-
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lizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
14
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).
15
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
16
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
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Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
17
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).
18
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).
19
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).
20
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).
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21
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).
22
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).
23
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).
24
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).
25
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
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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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Quero lembrar aos Srs. Senadores que a sessão do
Congresso Nacional, a sessão conjunta, está convocada
para o dia 19 do corrente, às 19h30min, a realizar-se no
plenário da Câmara dos Deputados. Nós apreciaremos
vetos presidenciais e apreciaremos também a LDO e as
demais matérias que já haviam sido previstas em outras
convocações do Congresso Nacional.
Portanto, no dia 19, haverá sessão do Congresso,
às 19h30min, para apreciação de vetos e da LDO. A
LDO, por exemplo, resolve esse problema levantado
pelo Senador Benedito, a inadimplência dos Municípios com relação ao recebimento das emendas parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Francisco Dornelles. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena.
Senador Cícero Lucena, eu concedo a palavra
a V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu acredito que estamos retomando, nesta
discussão do Orçamento Impositivo, algo que faz com
que essas duas Casas, o Congresso como um todo,
tenham a responsabilidade com aquilo que todos nós
sabemos – quer seja a classe política, quer seja a população de um modo geral –, principalmente e também
pelo sofrimento, pelo descaso, pelo mau gerenciamento,
pela péssima qualidade do serviço da saúde no Brasil
como um todo, pelo sacrifício que hoje é imposto aos
Municípios brasileiros – principalmente os pequenos
Municípios brasileiros, que têm uma sobrecarga imposta
do seu orçamento para gastar 15% das suas receitas,
quando, na verdade, no caso da Paraíba, que é semelhante a vários Municípios de outros Estados brasileiros, chegam a gastar 25% do seu orçamento com um
atendimento que está diretamente ligado à população.
Obviamente, a questão do financiamento é um
dos itens para que possamos melhorar o atendimento
da saúde pública brasileira. Mas a boa gestão, a interiorização, a tecnologia a ser levada, a oportunidade do acesso, tudo isso passa necessariamente pela
questão dos recursos. E, hoje, os entes federativos têm
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como obrigação, o Município brasileiro, gastar 15%;
os Estados, 12%.
Na Emenda nº 29, ficou estabelecido quanto a
Federação, o Governo iria gastar com a saúde: 10%
da receita bruta. Naquela oportunidade, quando da
regulamentação, o Governo alegou que foram aprovados os 10% – para vetar, Senador Blairo –, alegou que
os 10% eram da receita bruta e não representavam a
totalidade do direito do Governo Federal, porque ele
teria que compartilhar esses recursos.
Já naquela oportunidade, ano passado, tivemos
a preocupação de fazer um estudo e verificamos que
os 10% da receita bruta seriam semelhantes a 18%
da receita líquida corrente da União.
Apresentamos, no ano passado, em 2012, um projeto que estabelecia exatamente essa condição, para
que a União passasse a ter a obrigação de gastar 18%
da sua Receita Corrente Líquida com a área da saúde.
Esse projeto, e aqui eu faço questão de fazer justiça, juntamente com o reconhecimento à Comissão
de Assuntos Sociais, presidida pelo Senador Waldemir
Moka, que fez com que nós pudéssemos aprovar na
Comissão esse nosso projeto com a relatoria inicial
do Senador Roberto Requião, depois da Senadora,
na condição de ad hoc, Ana Amélia, que fez com que,
com a votação, nós tivéssemos esse projeto aprovado.
Por isso, Sr. Presidente, nós estamos encaminhando. Encaminhamos a Emenda nº 4, para que
fiquem estabelecidos, como despesa e como obrigação do Governo Federal, 18% das receitas líquidas,
escalonados, sendo que, a partir do próximo ano, o
Governo Federal terá que começar a gastar 15%, um
passo importante e fundamental para financiarmos
as despesas com a saúde pública e a partir daí buscarmos tecnologia, bom gerenciamento e fiscalização
para que a saúde pública cumpra o seu papel, que a
Constituição assim estabelece como um direito de todos e para o bem de todos.
Por isso, Sr. Presidente, com essa ilustre visita
que está presente aqui no nosso Senado, nós estamos
encaminhando para que possamos ter a oportunidade de esta Casa corresponder à expectativa do povo
brasileiro, até porque o Movimento de Saúde+10 está
pedindo também 18% da receita líquida do Governo Federal como obrigatoriedade em favor do povo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr.
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Presidente, muito obrigada a V. Exª por nos conceder
a palavra neste momento.
Eu quero cumprimentar as Deputadas e as Senadoras todas que aqui estão, cumprimentar a Dolly,
companheira que dirige o Cevam, que é uma entidade
de defesa das mulheres lá do Estado de Goiás, Estado
da Senadora Lúcia Vânia.
Quero cumprimentar aqui a nossa querida companheira Darlene Liberato, que é advogada de Mara
Rúbia, e pedir a atenção dos Srs. Senadores. Convidar
a Senadora Ana Amélia, que estava há pouco conosco
ali na conversa, que viesse até o Plenário, Senadora
Ana Amélia, até aqui, à Mesa Diretora, onde estão Senadoras, Deputadas Federais com o Presidente Renan
Calheiros acompanhando Mara Rúbia.
Mara Rúbia, senhoras e senhores, é aquela mulher jovem, de 27 anos de idade, uma trabalhadora,
uma caixa de loja, uma comerciária portanto, que, no
dia 29 do mês de agosto, sofreu uma bárbara agressão que partiu de seu ex-marido, pessoa com quem
ela foi casada por mais de sete anos, com quem tem
um filho de sete anos de idade.
Mara, que queria seguir a sua vida porque já não
suportava mais tanta violência, não suportava mais
tantas ameaças, todas elas, diga-se de passagem,
Senadora Lúcia Vânia, registradas na Delegacia de
Defesa das Mulheres lá do Estado de Goiás, decidiu
que não mais teria o convívio com o seu companheiro.
Diante desta decisão, o seu companheiro, de forma premeditada, encontrando-a sozinha em sua casa,
colocou-a no quarto, trancou-a, sufocou-a com panos,
com tudo o que tinha e simplesmente furou os seus
dois olhos com uma faca, os seus dois olhos.
À época fizemos aqui no Senado, no Plenário,
Senadora Ana Amélia, eu e várias Senadoras, pronunciamentos a respeito do ocorrido. E, mais do que
isso, Presidente Renan Calheiros, a Procuradoria da
Mulher do Senado, juntamente com a Procuradoria da
Mulher da Câmara, a Coordenação da Bancada Feminina na Câmara dos Deputados, nós encaminhamos
um expediente, no dia 4 de setembro, ao Secretário de
Segurança do Estado de Goiás e ao Procurador-Geral
membro do Ministério Público do Estado de Goiás pedindo providências para o caso.
Não recebemos nenhuma resposta que pudesse
nos acomodar no sentido de que pelo menos a justiça
está sendo buscada, Presidente Renan Calheiros. E o
fato é que, no processo judicial, o parecer do Ministério
Público diz que não havia intenção de matar.
Mara Rúbia perdeu provisoriamente o seu filho, e
a alegação é de que ela estava sem a visão e, portanto,
não teria condições de cuidar da sua criança, do seu
filho. Graças à advogada, Drª Darlene, que presta um
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serviço ao Cevam, que tem colaborado muito, elas têm
conseguido com muita dificuldade seguir no processo.
Da mesma forma, a advogada entrou com um
processo no INSS para que ela recebesse aquilo que
a lei lhe garante, que é o direito à aposentadoria. E o
INSS não reconheceu a assinatura de Mara Rúbia.
Veja, Sr. Presidente, ela está sem visão, já fez
cinco cirurgias e tem perspectiva de recuperar 30% da
visão de um lado, a perspectiva. Então é óbvio que a
assinatura dela não poderia sair como antigamente.
Nós estamos aqui, reunimo-nos com ela e a
advogada dela, toda a bancada feminina, da mesma
forma como estivemos, há pouco, no plenário da Câmara dos Deputados, para pedir a V. Exª, Presidente
Renan Calheiros, que nos dê apoio para a formação
de uma comissão externa. Queremos uma comissão
externa que todas as mulheres Parlamentares – assim
será na Câmara e queremos que assim seja também
aqui – possam compor, ao lado dos Senadores que
também puderem compor essa comissão externa, porque pretendemos, na semana que vem, ir, todas, ao
Estado de Goiás para termos com o Ministério Público
acerca do caso de Mara.
Nós sabemos que, infelizmente, apesar de todas
as conquistas que temos tido, a violência contra a mulher tem crescido a cada dia. O número de estupros já
supera o número de homicídios, o que é extremamente
grave. E Mara Rúbia, essa menina que nós estamos
vendo, é mais uma vítima da violência. Ela foi vítima
da violência no primeiro momento, e não pode ser, Sr.
Presidente, neste segundo momento uma vítima do
Estado. Não pode ser. O Estado tem de ampará-la. O
Estado tem que lhe garantir todas as condições, primeiro, para punir esse crime grave e, segundo, para
que ela possa levar uma vida, pelo menos, digna. Hoje
ela vive de favores de entidades, de sua advogada e
de vizinhos.
Então, nós, Sr. Presidente, queremos fazer aqui
esse relato, que, ao mesmo tempo, é uma denúncia,
e pedir o apoio da Casa, não só da Procuradoria, mas
de todas nós, as mulheres. Está aqui a Senadora Angela, que é da Mesa, e a Senadora Ana Rita, que é
Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, porque
entendemos que não estamos diante de nenhuma
pessoa famosa, mas estamos diante de uma mulher
brasileira, uma jovem mulher brasileira que, por conta
de uma violência que não tem explicação, vê a sua
vida se transformar completamente. Nossa obrigação
é dar a ela o mínimo de dignidade para que possa seguir vivendo e seguir criando o seu filho, que é aquilo
que toda mulher mais deseja na sua vida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin,
queria também dizer da oportunidade de, rapidamente,
nós ouvirmos a Senadora Ana Rita, que é Presidente
da Comissão de Direitos Humanos.
A Senadora Grazziotin é a Procuradora da Mulher do Senado Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, que possamos nós,
homens, também nos solidarizar com Mara Rúbia. Todos os Senadores homens, também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra a Senadora
Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
Deputadas aqui presentes, Mara Rúbia, sua advogada,
que voluntariamente está acompanhando o caso, primeiro dizer que a Comissão de Direitos Humanos se
solidariza com a Mara Rúbia e se coloca inteiramente
à disposição para acompanhar esse caso.
O que nos chama a atenção, Sr. Presidente, pelas
informações rápidas que eu obtive agora há pouco com
a advogada, é que o Ministério Público está tentando
desqualificar o caso como se não fosse tentativa de
homicídio e fosse apenas uma lesão corporal.
É lamentável que o Ministério Público, que existe para defender o cidadão e a cidadã brasileira, tente
proteger o agressor em detrimento da vítima, tentando
desqualificar este crime, se não é o caso realmente de
tentativa de homicídio perfurar os dois olhos e a tentativa de enforcamento. É mais do que claro que é uma
tentativa de homicídio sim, intenção de matar a pessoa.
Então é preciso realmente acompanhar este caso.
A Comissão de Direitos Humanos vai se debruçar sobre
isso. É bom que a Mara esteve aqui, porque provoca,
cada vez mais, não só a Casa como um todo, mas nos
provoca como Comissão de Direitos Humanos. E nós
vamos acompanhar mais de perto este caso.
Hoje à tarde, nós estivemos na Secretaria de
Segurança aqui do Distrito Federal, acompanhando
também o sumiço daquele operário, o Antônio, de
que, até hoje, não temos notícias, mas a polícia está
investigando.
Infelizmente, casos como esse têm acontecido
com muita frequência, mas nós precisamos, Sr. Presidente, realmente garantir a punição dos responsáveis.
A impunidade é o que gera isso. Daqui a pouco esse
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agressor poderá ser solto, ela continuará correndo risco
de vida e não tem proteção necessária do Estado por
dificuldades de garantir isso num tempo mais rápido,
num tempo mais célere.
Então é importante que esta Casa, a Comissão
de Direitos Humanos e a Câmara dos Deputados, através também da Frente Parlamentar de Direitos Humanos, possam acompanhar de perto esse processo. É
importante que a justiça seja feita.
E, Mara, pode contar conosco, viu? Eu fui a Relatora da CPMI da Violência Contra as Mulheres. Nós
sabemos o quanto essa situação é grave no País. E,
mais do que isso, Sr. Presidente, aproveitar este momento para fazer um pedido novamente a V. Exª.
Um dos projetos apresentados, que deverá ser
votado na sessão do Congresso, é o que cria a comissão especial de acompanhamento aos desdobramentos
dos trabalhos da CPMI. E casos como esse devem ser
acompanhados por uma comissão especial.
Então, pedimos que na próxima sessão do Congresso esse projeto seja aprovado, porque é mais um
espaço, mais um instrumento de proteção das nossas
mulheres. É isso que apelo neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero só, complementando
o raciocínio da Senadora Ana Rita, dizer que, enquanto
nós não aprovarmos definitivamente a comissão, nós
vamos temporariamente designar uma comissão do
Congresso Nacional para acompanhar esses casos cujo
acompanhamento não pode ser interrompido.(Palmas)
O Presidente Henrique Alves já tomou uma iniciativa de marcar para amanhã uma audiência com o Ministro da Justiça e com o Ministro da Previdência Social.
Eu quero dizer às Senadoras e às Deputadas que
estão aqui presentes que neste momento nós estamos
somando o apoio do Senado Federal ao apoio existente da Câmara dos Deputados para que amanhã,
conjuntamente, nós possamos ir a essa audiência.
E hoje mesmo vou telefonar ao Procurador-Geral da
República, Dr. Rodrigo Janot, para que ele, que tem
exercido a Procuradoria-Geral da República com muita competência, com muita responsabilidade, absoluta
responsabilidade, possa cobrar providências imediatas
do Ministério Público...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... para que possamos dar,
não só em solidariedade à Mara Rúbia, mas a todas
as mulheres que são mutiladas, que ficam deficientes
em função da violência doméstica...
O Senado, a Câmara, o Congresso fez uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós já votamos mui-
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tas das matérias recomendadas pela Comissão de
Inquérito.
Reforçando, enquanto nós não tivermos aprovado, na sessão do Congresso Nacional, essa comissão
definitiva para acompanhamento, eu assumo com as
Deputadas e com a Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal o compromisso de
que teremos temporariamente uma comissão que vai,
sim, acompanhar esses casos.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Muito bem, Sr. Presidente. A gente agradece.
E aproveito para reforçar que amanhã, ao meio-dia,
haverá uma audiência com o Ministro da Justiça, solicitada também pelas Deputadas.
Posso já dizer aqui que a Comissão de Direitos
Humanos vai solicitar cópia do processo, para que
possamos acompanhar o andamento do processo que
investiga esse caso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, rapidamente, à Senadora Lúcia Vânia, que é Ouvidora
do Senado Federal e uma mulher também de Goiás,
que tem uma atuação marcante aqui, nesta Casa, para
que ela possa dizer algumas palavras.
Quero aproveitar a oportunidade também para
agradecer à Darlene, que é advogada da Mara Rúbia,
e dizer da satisfação de tê-las aqui.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha
fala é rápida, é apenas para me solidarizar com Mara
Rúbia e com a sua advogada que está aqui.
Quero cumprimentar, com muito carinho, a Procuradora do Senado, Vanessa Grazziotin, que tem feito
um trabalho, sem dúvida alguma, importante aqui em
favor da mulher brasileira.
Quero cumprimentar também Elcione Barbalho,
que representa a Procuradoria da Mulher na Câmara,
e que, somando-se aos esforços da Vanessa Grazziotin, tem feito um trabalho respeitado em todo o País.
Quero, nesta oportunidade, dizer da nossa solidariedade, das mulheres de Goiás, em relação a esse
fato que, sem dúvida alguma, nos entristece.
Eu, que fui aqui Relatora da Lei Maria da Penha,
lastimo que, em plena vigência dessa lei, a Justiça ainda
teime em não aceitar aquilo que está aprovado e legitimado pela sociedade brasileira, que é essa lei que,
sem dúvida alguma, é uma das melhores do mundo.
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Quero cumprimentar a Dolly, a Presidente do
Cevam, que, em Goiás, tem um papel expressivo em
favor da mulher goiana. Sem dúvida, Dolly, é preciso
que se faça justiça ao seu trabalho. Você precisa de
mais apoio, você precisa de mais presença do Estado,
do Governo, do Governo Federal para esse trabalho
invejável que você faz lá. Mesmo antes da Lei Maria
da Penha, você já tinha o abrigo que acolhia a mulher
vítima de violência doméstica com todo o esmero, com
todo o carinho, com todo o respeito.
Portanto, deixo aqui, Sr. Presidente, os meus
cumprimentos a V. Exª pela agilidade com que tomou
a atitude de dar resposta a um fato cruel como este
que nos entristece a todos, não só as mulheres, como
todos os Srs. Parlamentares, que vejo aqui, no plenário
desta Casa, perplexos e, sem dúvida alguma, solidários a este fato.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Mais uma vez, eu queria concordar com a Senadora Vanessa Grazziotin, que lembrou que, quando
nós criamos o Estado, nós o fizemos para proteger as
pessoas. E não há absolutamente sentido algum que
o Estado não proteja as pessoas na situação em que
a Mara Rúbia se encontra.
Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL) – Presidente, vou pedir permissão a V. Exª para
dar preferência à minha prezada companheira Ana
Amélia. Logo após, eu me posicionarei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Agradeço a delicadeza do amigo, Senador
Benedito de Lira.
Presidente Renan Calheiros, as iniciativas da Senadora Vanessa Grazziotin, da Senadora Lúcia Vânia
e da Senadora Ana Rita compõem o elenco das providências que, no plano legislativo e também no plano
institucional, podemos tomar, mas é, sobretudo, um
gesto humano de solidariedade a uma pessoa que foi
ferida na sua essência, na sua alma.
Mais do que tirar-lhe os olhos, a visão de uma
mulher jovem, com 27 anos, Mara Rúbia, esse criminoso, frio – porque pegou uma mulher indefesa, no
recôndito do seu lar, com quem teve um filho –, tirou
a sua alma, feriu a sua alma.
Este é um crime, eu diria, hediondo, até pelas
condições como foi praticado.
Essa solidariedade que nós mulheres, Senadoras e Senadores, Deputadas e Deputados Federais,
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estamos lhe dando é para demonstrar que nós aqui,
que encerramos há pouco um Outubro Rosa, para
exatamente prevenir as mulheres de doenças como o
câncer de mama e outras, estamos agora tratando de
uma doença muito mais grave do que o câncer, que é
o drama da violência contra a mulher.
Então, a nossa solidariedade a você e a todas as
mulheres deste imenso Brasil, inclusive do meu Estado,
que é um dos Estados, Senadora Ana Rita, onde V. Exª
esteve fazendo a CPI da Violência contra a Mulher e
verificando que, lamentavelmente, apresenta índices de
violência contra a mulher assustadores e alarmantes.
E é isso que nós temos de combater, tanto quanto
combatemos o câncer que tanto prejudica as mulheres e os homens. Esse é o maior mal que nós temos
hoje, em nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Senadores, Deputadas, eu havia me posicionado para pedir
a palavra pela ordem, porque eu desejava fazer um
requerimento verbal, tendo em vista uma informação
que me foi dada pela Drª Cláudia Lyra com relação
ao requerimento posto à mesa para fazermos uma
sessão especial em homenagem ao ex-Senador e ex-Governador de Alagoas Luiz Cavalcante.
Ao me dirigir ao microfone, eu me surpreendi com
as Deputadas e com uma jovem senhora usando óculos escuros, protegida pela advogada. Eu imaginei que
estivessem aqui em decorrência de alguma coisa que
tivesse ocorrido nas galerias, quando me informaram
que essa jovem senhora havia sido agredida e perdido a sua visão por um ato de violência praticado pelo
homem a quem ela deu amor, pelo homem com quem
ela conviveu, pelo homem com quem ela teve um filho
ou uma filha, fruto da união dos dois.
Isso não é homem, minha gente. Isso é um escárnio de gente, porque não é dado o direito a ninguém e,
particularmente, ao homem agredir uma mulher. Que
coisa terrível nós estamos vivendo!
Qual é a ameaça que faz uma mulher a um homem ou ao mundo? Muito pelo contrário. A mulher dá
o carinho, o amor, o respeito. É uma verdadeira heroína. A mulher cuida da casa, dos filhos, do marido,
do emprego. Como pode receber uma coisa dessas?
Isso é lamentável, Presidente. Infelizmente, nós ainda
assistimos a esse tipo de coisa em pleno século XXI.
Por isso, Mara, fique certa de que estamos...
Como homem, repudio tranquilamente essas
ações praticadas por homens que são piores que ani-
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mais irracionais. Eu já ouvi ou li alguma coisa ressaltando que o homem é o pior animal que a terra cria,
principalmente homens irracionais como esse que a
agrediu.
Portanto, Sr. Presidente, neste momento lamentável, não resta outro caminho senão hipotecar solidariedade a essa jovem senhora. Deus vai lhe dar paciência. Eu acredito muito na Medicina mais moderna.
Que Deus proteja para que a senhora volte a ter a sua
visão, o mínimo que for, para que não precise mais
andar sendo guiada.
Eu queria cumprimentar a Ana Rita, a Vanessa e
todas as mulheres que, diretamente ou indiretamente,
se envolvem nesses episódios, defendendo a integridade dessa figura extraordinária que é a mulher.
Quando Deus colocou a mulher no mundo, não
foi para ser perseguida nem torturada, mas para ser a
companheira do homem, ser responsável pela família.
E o ponto de equilíbrio da família não está no homem,
mas, sim, na mulher.
Por isso, jovem senhora, receba nossa solidariedade, particularmente a minha solidariedade por esse
ato brutal de uma pessoa que a senhora, provavelmente, há algum tempo, amou.
Ninguém é obrigado a viver com quem não quer
mais. Ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém.
Infelizmente, ainda acontece. Esperamos que o Ministério Público de Goiás e a Justiça de Goiás possam
fazer absoluta justiça em relação a esse crime que foi
praticado contra a senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria dizer da
minha solidariedade à companheira Mara Rúbia e a
todas as outras companheiras Senadoras e Deputadas que estão aqui presentes neste ato de denúncia
de mais um escandaloso exemplo da violência que se
abate contra a mulher em nosso País.
O crime que foi cometido contra Mara Rúbia, Srs.
Senadores, é um crime, como dizia a Senadora Ana
Rita, típico da violência de gênero, da violência contra a mulher. Um homem enlouquecido de ódio atinge
a mulher, em geral, no rosto e atinge na condição de
mulher, em uma situação de covardia total diante de
um ser vulnerável.
Como disse o Senador Benedito de Lira, trata-se de um caso típico de violência contra a mulher,
da violência doméstica, cometido por alguém de sua
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total confiança, ou que foi de sua confiança ou é de
sua confiança, por alguém que partilhou com ele as
esperanças, os sonhos, o afeto e que lhe deu a possibilidade de ter um filho. É justamente essa mulher
que se torna a vítima da sua crueldade, do seu ódio,
da sua irracionalidade.
Nós estamos, neste momento, podendo mostrar
para o Brasil aquilo que, há muitos anos, nós mulheres,
e eu como Constituinte que fui, há 25 anos, denunciávamos como violência contra a mulher. E muitos diziam
que se tratava de coisa de feministas, de mulheres
que não estavam percebendo que a luta não era essa.
Está aqui a comprovação, para que o Brasil todo
veja, de um fato grotesco, brutal. Ele não conseguiu
tirar-lhe a vida, mas tirou-lhe a vista. Alguém transformar esse fato em uma coisa menor é inaceitável. É
exatamente a banalidade do mal. Não podemos deixar
que a vida das mulheres seja banalizada neste País.
No Brasil, esta semana, querida Jô Moraes, querida Ana – vocês que conduziram a CPMI da Violência
Contra a Mulher –, as estatísticas demonstraram que
aumentou o índice de estupros.
Também esta semana saiu uma matéria sobre
uma quadrilha, que foi identificada pela Polícia Federal, de tráfico de mulheres para Angola, a mesma rota
que eu e a Senadora Vanessa Grazziotin investigamos
quando aqui foi instalada a CPI do Tráfico de Pessoas.
Temos um projeto de lei na Comissão de Justiça desta
Casa para que nós possamos tratar e tipificar o crime
de tráfico de pessoas.
Peço, neste momento, que não transformemos
essa denúncia numa comoção momentânea, Sr. Presidente. Que nós possamos dar seguimento, prosseguimento, acompanhá-la. Que as nossas procuradorias
se transformem naquilo que, de fato, estão sendo: um
observatório da violência contra a mulher no Brasil,
denunciando e acompanhando cada caso. Que cada
caso se torne um caso exemplar em nossas vidas para
não permitirmos que um novo caso aconteça.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Osvaldo Sobrinho,
com a palavra V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs Deputadas, essa luta não é só das mulheres, mas de todos nós que sabemos que a violência
tem de ser extirpada do convívio social. Não podemos
admitir que, em pleno século XXI, aconteçam coisas
desse tipo. O Estado tem de ter responsabilidade com
isso, não tenho dúvida alguma.
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Acho que todos nós temos que aqui fazer o que V.
Exa está fazendo, tomando as providências necessárias,
junto com o Presidente da Câmara. Hoje também ouvi
o depoimento de V. Exa, quando impediram as crianças deficientes. V. Exa tomou providências também e
eu quero me congratular por isso.
Esta Casa e nenhum de nós, Parlamentares,
podemos ser coniventes com esse tipo de ações de
pessoas que não têm noção do que é a vida. Tirar as
vistas é a mesma coisa que tirar a vida da pessoa:
tirar-lhe a vontade de continuar a fazer as coisas que
sempre precisou fazer na vida, e que sempre fez. Um
cidadão como esse tem que ser... Esse é um crime
hediondo, a sociedade não tem como suportar esse
tipo de coisa. O Ministério Público e todos os órgãos
têm que, na verdade, agir, e agir com rapidez, para que
coisas como essa não sejam cometidas novamente.
Portanto, Sras Senadoras, Sras Deputadas, Srs.
Senadores, quero dizer aqui que esta Casa e – acredito – todo este País, os setores responsáveis, têm
que tomar urgentemente medidas sobre isso, para
que não haja segunda vez, nem terceira vez. Contem
com o apoio desta Casa. Tenho certeza de que o Sr.
Presidente, que já se manifestou a respeito, tomará as
providências necessárias, como já começou a tomar,
a partir de hoje, junto com o Presidente da Câmara
dos Deputados.
Fica nossa solidariedade, como cidadão, como
Parlamentar, como representante do povo de Mato
Grosso, para que a gente possa continuar a luta contra
a violência, contra as maldades, contra aqueles que
não têm responsabilidade com a vida, que não foi dada
por ele, mas foi dada por um Ente superior. Fica aqui
nossa solidariedade a todas as mulheres do Brasil e
a todas as pessoas injustiçadas deste País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado.
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras Senadoras,
Deputadas e Deputados que estão nos acompanhando nesta sessão, nós acabamos de fazer uma votação
muito importante, que trata da questão da saúde do
povo brasileiro, e também de emendas de Parlamentares do nosso Congresso Nacional.
Na sequência dessa discussão e dessa votação,
que ensejou um grande debate entre nós, nos deparamos com esse movimento. Eu acho muito importante
a iniciativa do Congresso Nacional. Nós temos aqui
a Procuradora do Senado, a Procuradora da Mulher;
nós temos a Presidente da Comissão de Direitos Humanos; nós temos a Procuradora da Câmara Federal;
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nós temos a Ouvidora do Senado Federal. Ou seja, são
Senadoras, são mulheres, elas têm o apoio, se posso assim dizer, da totalidade dos Senadores homens
e também dos Deputados, diante de tal barbaridade.
Há pouco, um pensador italiano que esteve no
Brasil, Domenico Losurdo, nos afirmou que não são
possíveis transformações sociais que possam se sustentar no longo prazo e que possam distribuir a riqueza
e melhorar a qualidade de vida do povo em qualquer
região do mundo se nós não defendermos os interesses do nosso País e se nós não nos atentarmos
para os direitos da mulheres no mundo. Então, não é
uma questão apenas nossa, no Brasil. Ainda é uma
questão no mundo e nós temos que cumprir a nossa
parte no Brasil.
Eu sou da terra da Maria da Penha. Ela é lá do
Ceará. Ela sofreu, Mara Rúbia, agressões também de
tamanha violência, na mesma monta. Ela já tinha também denunciado. O Poder Público não correspondeu
a tempo para que ela não fosse agredida da maneira
que foi. Ela terminou a última agressão numa cadeira
de rodas. Para sempre, ela vai ficar naquela cadeira
de rodas. Mas ela, como você, reagiu fortemente. E a
reação dela se transformou numa lei aqui do Congresso Nacional, numa lei muito importante hoje, no Brasil
inteiro, e referência para a América do Sul e para algumas outras nações.
Então, diante dessa barbaridade, dessa monstruosidade praticada e pela atitude relapsa do Poder
Público é que nós temos a reação do Congresso Nacional. Acho que tem grande peso, é de grande importância, e ela se dá também pela sua capacidade
de reagir, de enfrentar esse momento olhando para a
sua realidade, que é subtraída e quase perde a vida,
agredida por todos os meios, e ainda uma agressão
maior, que é o Poder Público retirar das suas mãos seu
próprio filho. Então, são agressões de toda sorte, mas
é a sua reação, com o apoio dessas mulheres que aqui
estão e que são Parlamentares e dos homens que aqui
estão e que sabem que não é possível mudar a nossa sociedade sem que a mulher esteja cumprindo um
papel destacado e que tenha liberdade para fazer isso.
Por isso, você conta com o nosso apoio, com o
apoio partidário, no meu caso, do Partido Comunista
do Brasil, que tem uma grande referência nas mulheres, considera muito importante o papel das mulheres, tão importante que quem vai presidir, logo após
o congresso do nosso Partido e a sucessão do nosso
Partido, quem vai dirigir o nosso Partido é uma mulher
lutadora, combativa, que sabe dessas preocupações.
Nós também comunistas sabemos que uma mulher
dirigindo o nosso Partido tem a capacidade de ajudar
no desenvolvimento da nossa Nação. Então, nós con-
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tamos também, sobretudo, com essa sua força, essa
sua garra, para sustentar esse momento de dor, porque ele vai se transformar também em instrumento de
defesa dos direitos da mulher em todo o Brasil.
Então, Sr. Presidente, todo apoio à luta da Mara
Rúbia e, sobretudo, às manifestações das nossas colegas Parlamentares e o apoio às iniciativas que permitam que a legislação seja endurecida em relação a
monstruosidades como esta.
E, sobretudo, que a gente endureça também a
legislação em relação aos agentes públicos que agem
de forma relapsa diante de fatos dessa natureza.
Obrigado. Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu estou aqui andando para
cá e para lá no plenário, ouvindo as falas das Senadoras, dos Senadores, e cada vez mais me indignando
com fatos como este.
Mara Rúbia, eu gostaria de parabenizar você pela
coragem, porque quem sofreu uma agressão tamanha
como você sofreu vir ao plenário do Senado Federal se
expor para uma rede aberta e fechada de televisão – e
o Brasil já conhece o seu fato – demonstra coragem.
Como disse aqui o Senador Inácio Arruda, você
será um ícone num movimento contra a agressão da
mulher.
Eu fiz parte, junto com Senadores que estão
aqui, com Deputadas, como a Jô Moraes, da CPI da
Violência Contra a Mulher. Mas eu gostaria de ir um
pouco além. Eu acho que nós deveríamos também, Sr.
Presidente, fazer caminhar nesta Casa projetos de lei
que responsabilizam não só o agressor, mas aquele
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que foi negligente, a autoridade que não teve a coragem, o respeito às denúncias que por vezes foram
feitas neste caso e por tantas outras Maras Rúbias ao
redor deste País.
Nós temos inclusive projetos tramitando aqui nesta Casa, neste sentido. E eu peço veementemente a V.
Exª e ao Plenário que nós possamos dar uma resposta
a situações como esta, porque a autoridade irresponsável, a autoridade negligente também é culpada. Inclusive, nestes casos, não é só culpada. Na verdade,
não houve vontade de agir no exercício da sua função.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Osvaldo Sobrinho. (Pausa.)
Nós queríamos agradecer, mais uma vez, a presença de todos, reafirmar os nossos compromissos com
o combate à violência doméstica, domiciliar, familiar, e
dizer mais uma vez à Mara Rúbia que ela conta com o
nosso apoio, com a nossa solidariedade. E amanhã, ao
meio-dia, nós estaremos todos juntos lá na audiência
com o Ministro da Justiça.
Nós estamos fazendo uma atualização, uma revisão do Código Penal. Nós precisamos dar respostas
contundentes todas as vezes que essas coisas acontecerem no nosso País.
Eu concordo que, quando as respostas não acontecem, você favorece a impunidade, e a impunidade,
muitas vezes, arma o braço da violência, inclusive da
violência domiciliar, familiar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 1.218 e 1.219, de 2013, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2009.
Uma vez que o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi unânime pela rejeição
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da matéria, por inconstitucionalidade, esta Presidência,
nos termos do § 1º do art. 101 do Regimento Interno,
encaminha a matéria ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
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Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 171/2013-CI
Brasília, 5 de novembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 5 de novembro do ano em curso, foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão
Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – CISPID, os Senadores Inácio Arruda e Clésio
Andrade, respectivamente.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 160/2013-CCS
Brasília, 4 de novembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Conselho de Comunicação Social aprovou em
sua 8ª Reunião Ordinária, de 7 de outubro de 2013,
proposta de iniciativa do Conselheiro Miguel Ângelo
Cançado (representante da sociedade civil), constituindo o Requerimento nº 1, de 2013-CCS, que destina
voto de louvor ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e extensivo a toda sociedade brasileira, em
homenagem aos vinte e cinco anos de experiência
democrática ininterrupta vivida pela nação brasileira,
desde a promulgação da Constituição Cidadã.
Deste modo, em nome do Conselho de Comunicação Social solicito a Vossa Excelência leitura da
homenagem proferida em Sessão própria do Senado
Federal.
Respeitosamente, – Dom Orani João Tempesta, Presidente do Conselho de Comunicação Social
do Congresso Nacional.
REQUERIMENTO
Nº 1, de 2013-CCS
O Conselheiro Miguel Angelo Cançado, nos termos do art. 3º do Regimento Interno do Conselho de
Comunicação Social, vem à Presidência requerer a expedição de Voto de Louvor do Colegiado, destinado ao
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Senado Federal, Câmara dos Deputados e extensivo a
toda sociedade brasileira, prestando sua homenagem
aos 25 anos de experiência democrática ininterrupta
vivida pela nação brasileira, desde a promulgação da
Constituição Cidadã.
Sala de Reunião, em 7 de outubro de 2013. –
Miguel Angelo Cançado, Conselheiro Titular Representante da Sociedade Civil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, o Brasil inteiro está com
sérios problemas de segurança pública, mas, no Estado do Piauí, a situação é simplesmente deplorável;
assustadora mesmo – é o que se pode dizer.
Esse Estado, segundo especialistas, conta com
apenas um terço dos policiais necessários. O site G1-Piauí publicou, no dia 14 de outubro, que o Estado tem
apenas 6 mil agentes, quando o necessário são 17 mil.
Para piorar, dos 6 mil atuais, mais de metade
(3.800) ficam na capital, Teresina.
O presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Piauí, Agnaldo José de Oliveira, afirmou que
existem cidades do Estado que contam com apenas
três policiais militares.
O capitão da Polícia Militar Reginaldo Canto declarou que a PM realizará concurso para o preenchimento
de 400 vagas. É só atentar para os números mencionados, para constatar que esses novos policiais não
farão muita diferença, continuando o déficit superlativo.
Já o especialista em segurança Arnaldo Eugênio afirmou que o maior problema do policiamento no
Estado se deve à falta de um plano estratégico. São
suas palavras: “Só o aumento do efetivo não remedia
a situação. É necessária a criação de um plano estratégico para planejar as ações. O número de agentes
não é essencial, ele faz parte de uma série de fatores
que deve constar no plano de ações.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a falta de
policiamento faz com que o Piauí se constitua um campo fértil para as atividades dos assaltantes de bancos
e de terminais eletrônicos bancários. Os ataques têm
aumentado assustadoramente. E o trauma causado por
um fuzil sendo apontado para a cabeça de alguém, com
um bandido esbravejando e dizendo que, se não colaborar, vai matar a pessoa em questão? Podem Vossas
Excelências imaginar por quanto tempo perdurará a
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lembrança desagradável e o desequilíbrio psicológico
e emocional que uma situação como essa provoca?
Outro fato importante, e que aparentemente já
está sendo investigado, é saber onde os assaltantes
conseguem os explosivos e armamentos pesados que
utilizam nessas ações. (Os caixas eletrônicos geralmente são explodidos nos assaltos realizados no Piauí.)
O Portal AZ informou em seu site, em 31 de agosto
de 2013, que, em apenas um mês, pelo menos quatro
agências bancárias foram alvo de assaltos no Estado.
A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao
Crime Organizado (GRECO), realizou uma grande
operação que resultou na prisão de duas quadrilhas
especializadas em roubos e furtos a agências bancárias.
Se tudo isso acontece num Estado, como é o
Piauí, é possível imaginar a escala desses crimes em
outros Estados com número muito maior de agências
bancárias e com terminais eletrônicos espalhados
pelos mais diversos lugares. Porém, é preciso ressaltar que o Piauí convive com a insuficiência crítica de
policiamento, que, como já destaquei no início, conta
com apenas um terço dos efetivos necessários a uma
melhor condição de segurança para os habitantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no campo
normativo, a segurança também tem muito a melhorar e, de minha parte, procuro contribuir na medida do
possível, como com o projeto que deu origem à Lei nº
12.654, de 28 de maio de 2012. Essa Lei estabelece
a coleta de material genético como forma de identificação criminal.
A formação de um banco de dados genéticos
será de grande utilidade nas investigações, fornecendo
informações fundamentais para o trabalho da perícia
criminal e permitindo a formulação de análises incontestáveis sobre autoria de delitos.
O que não podemos é ficar assistindo impassíveis à violência que grassa como erva extremamente
daninha em todo o País, afetando seriamente a segurança dos cidadãos honrados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRª. ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, O edifício do Congresso Nacional de azul. O gesto simbólico
marca a adesão destinada à conscientização para os
riscos do câncer de próstata.
Tem Importância significativa para os brasileiros; o
câncer de próstata é a segunda causa de morte entre.
homens no Brasil, atrás apenas das doenças cardíacas.
Ao mesmo tempo em que registro a oportuna
proposta da senadora Ana Amélia que levou a essa
adesão, gostaria de mencionar, também, que a adesão ao Novembro Azul representa um passo relevante
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para chamar a atenção para a necessidade de defesa
de uma política de saúde do homem.
Apresentei projeto de lei que determina a instituição, em caráter permanente, da Política de Atenção
Integral à Saúde do Homem, a ser formulada e aplicada pelo Sistema Único de Saúde.
Sabemos bem que o Ministério da Saúde já conta
com um programa voltado para a saúde do homem,
mas pretendemos mais do que isso. Desejamos a formulação e execução de uma Política de Atenção para
ter continuidade na ação governamental.
A Política de Atenção Integral à-Saúde do Homem
deverá abranger a prevenção, a detecção precoce, o
diagnóstico e o tratamento de doenças e agravos à
saúde que acometem exclusiva ou predominantemente
a população masculina, entre outras ações a serem
definidas em regulamento.
Não podemos esquecer que os homens não
apenas são acometidos de doenças ou agravos à saúde especificamente relacionados ao sexo masculino,
como os cânceres e as infecções da próstata, do pênis
e dos testículos, mas também estão sujeitos a outros
transtornos da saúde que, embora acometam também
as mulheres, apresentam taxas de mortalidade mais
elevadas na população masculina.
É o caso, por exemplo, do consumo abusivo de
bebidas alcoólicas, da obesidade, da aids, da tuberculose, do câncer do aparelho respiratório, das neoplasias de esôfago e estômago, e das doenças isquêmicas do coração.
A maior exposição da população masculina a
determinados fatores de risco para a saúde reflete-se
na proporção de homens e de mulheres que formam
a população brasileira, nas taxas de mortalidade e nas
expectativas de vida, por sexo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) constatou que, em 2011, a população brasileira seria constituída de 51,5% de mulheres e 48,5%
de homens.
No mesmo ano, 56,88% dos óbitos foram de homens, e 43,12%, de mulheres. Ainda no mesmo ano,
a esperança de vida ao nascer era de 70,6 anos para
homens e 77,7 anos para mulheres.
Justamente por isso pretendemos que o Governo
Federal formule, implemente e mantenha, em caráter
permanente, política específica de cujos indicadores de
mortalidade contradizem a representante do sexo forte.
É imprescindível que, mediante tal política, essa
característica se torne realidade e se reflita nos indicadores epidemiológicos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a
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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 22A, DE 2000
Continuação da votação, 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. (Orçamento
Impositivo)
Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
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 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
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.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47 e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Pareceres sob nºs 1.063 e 1.205, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre as Propostas),
favorável, com votos em separado dos Senadores Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e
contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 755, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto
nos casos em que menciona, terminando com
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nº 645 e 1.205, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza:
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– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que altera os artigos 47 e
52 da Constituição Federal, para estabelecer
o voto aberto nas deliberação de cada casa e
do Congresso Nacional.
Parecer sob nº 1.205, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Sérgio Souza, favorável à Proposta de Emenda
à Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
9
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
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda 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.
12
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;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
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do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
13
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.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
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16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
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).
18
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).
19
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).
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20
REQUERIMENTO
Nº 1141, 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).
21
REQUERIMENTO
Nº 1155, 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).
22
REQUERIMENTO
Nº 1163, 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).
23
REQUERIMENTO
Nº 1174, 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).
24
REQUERIMENTO
Nº 1175, 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 Se-
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nado 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).
25
REQUERIMENTO
Nº 1180, 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).
26
REQUERIMENTO
Nº 1182, 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
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354, de 2013, todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e
empresas de pequeno porte).
27
REQUERIMENTO
Nº 1223, 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).
28
REQUERIMENTO
Nº 1239, 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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 54 minutos.)
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Ata da 197ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 6 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Angela Portela, dos Srs. João Vicente Claudino e
Paulo Paim, das Srªs Ana Amélia e Vanessa Grazziotin e do Sr. Sérgio Souza
(inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 22 horas e 47 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.297, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do Artigo 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
dos Transportes Dr. César Augusto Rabello Borges,
pedido de informações sobre a realidade dos fatos
que envolvem o reestudo do edital do processo de
concessão à iniciativa privada da Ferrovia Norte Sul
– do trecho ferroviário federal que liga Açailândia no
Maranhão, ao Porto de Vila do Conde em Barcarena
no Pará – a partir do modelo de concessão previsto
para as ferrovias dentro do Programa de Investimento
em Logística (PIL) presentemente submetido a análise
e aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU) e
as informações de que o governo federal teria mudado a programação de ferrovias a serem concedidas,
que passaria a ser a ligação entre Lucas do Rio Verde
(MT) até Uruaçu (GO), em detrimento do trecho Açailândia – Barcarena.
Desde a posse de Vossa Excelência, tenho solicitado informações sobre os Planos Nacionais de
Investimentos em logística, em portos – por meio do
OF.011/13-GSBAR de 03/04 encaminhado ao seu gabinete – e também sobre as ferrovias, no Requerimento
de Informações nº 1036, de 5 de setembro de 2013.
Desta feita, reporto-me as noticias desencontradas sobre o processo de concessão de trechos da
Ferrovia Norte Sul a iniciativa privada, cujo trecho prioritário era o que liga Açailândia no Maranhão, ao Porto
de Vila do Conde em Barcarena no Pará.
Inicialmente a revista Valor Econômico publicou
sob o título “Modelo de concessões de ferrovias não
tem amparo legal, adverte TCU “ matéria da qual
destaco alguns trechos:
“Em conversas preliminares com o governo, o
Tribunal de Contas da União (TCU) advertiu
que não tem como aprovar o leilão da primeira ferrovia do programa de concessões de infraestrutura da presidente Dilma Rousseff, no
trecho entre Açailândia (MA) e Barcarena (PA).
O aviso surpreendeu o Palácio do Planalto.
A licitação estava prevista para o dia 18 de
outubro, mas vai atrasar. De acordo com análise prévia do TCU, o modelo desenhado para
repassar à iniciativa privada 11 mil quilômetros

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79493

de novas ferrovias carece de embasamento
legal. Essa avaliação não consta de nenhum
acórdão do tribunal e nem se trata de um parecer conclusivo. Para evitar acusações de
que estaria atrasando, ou inviabilizando, as
licitações de ferrovias, o órgão de fiscalização
fez esse aviso ao Ministério dos Transportes
e à Casa Civil em caráter preliminar, antes de
levar o assunto a julgamento dos ministros do
tribunal. Com isso, o TCU deu ao governo a
chance de fazer ajustes ao modelo, a fim
de evitar um impasse prolongado.”
Entretanto o jornal Estado de São Paulo em matéria divulgada em 25 de outubro, sob o título “PIB cai a
2,5% no cálculo de concessões” acrescenta que “o
cálculo foi alterado devido a pressão das construtoras,
que pediram a inclusão de tarifas e investimentos das
rodovias e ferrovias a serem leiloadas Ferrovia Norte-Sul: além disso, o governo mudou a programação de
ferrovias a serem concedidas”.
E mais :
“Pressionado pelas construtoras, o governo
reduziu de 3,5% ao ano para 2,5% ao ano a
previsão de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) embutida nos cálculos de tarifas
e investimentos das rodovias e ferrovias a serem leiloadas a partir de agora.As estimativas
muito otimistas levavam a projeções infladas
de tráfego e receita, argumentavam os potenciais concessionários. Assim, os cálculos
indicavam que as tarifas seriam suficientes
para cobrir o investimento exigido, quando na
realidade não seriam.
Além disso, o governo mudou a programação de ferrovias a serem concedidas. O
primeiro trecho a ser licitado passou a ser a
ligação entre Lucas do Rio Verde (MT), na
região produtora de grãos, até Uruaçu (GO),
num entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul.
Originalmente, a ideia era leiloar primeiro
um ramal da Norte-Sul, de Açailândia (MA)
até o porto de Vila do Conde, distrito de Barcarena (PA). Ainda para atender ao interesse
das empresas, a Taxa Interna de Retorno (TIR)
do primeiro trecho foi de 8,5%, ou seja, o teto
de referência fixado pelo governo.
Os estudos econômicos do lote entre Açailândia e Barcarena estão com o Tribunal de Contas da União (TCU), mas o mercado apontou
problemas como o fato de que a ferrovia
passará por trechos da floresta amazônica, o que traz riscos de engenharia e de li-
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cenciamento ambiental. As empresas dizem
também que os investimentos para esse trecho
estão subestimados.
Já o trecho entre Lucas do Rio Verde e Uruaçu,
que servirá para o escoamento da produção de
soja até a Ferrovia Norte-Sul, é mais atrativo
aos olhos dos investidores. “É importante botar
de pé o modelo e fazer a primeira licitação com
sucesso. Estamos perseguindo exatamente
isso”, disse o ministro dos Transportes, César
Borges, ao jornal O Estado de S. Paulo.
Como Senador do Estado do Pará, tenho a obrigação de buscar os esclarecimentos que Vossa Excelência e o Governo Federal devem aos paraenses,
sobre o assunto.
Entretanto destaco que o assunto interessa não
só aos paraenses, mas a todo o Brasil.
À luz de investimentos exitosos na rede ferroviária nacional – que, diga-se de passagem, nas décadas
iniciais do século XX assegurou a criação de uma rede
de cidades na Amazônia às margens da rede ferroviária – o governo brasileiro investe no fortalecimento da
rede ferroviária nacional.
Assim instituiu a Ferrovia Norte Sul como estratégica na interligação de trechos ferroviários importantes, criando a possibilidade de integrar o território
em que ela se propõe a atuar, como elo de logística
entre áreas de produção de commodities e o parque
portuário nacional, pelo qual a produção tenderia a
escoar para os mercados internacionais. Portanto, a
adoção da ferrovia Norte Sul assume a condição de
componente importantíssimo na lógica de transporte
multimodal do Brasil.
É pois uma ligação estratégica para o Brasil, e
o trecho da ferrovia Norte Sul denominado EFE 151
que liga Açailândia (MA) ao porto de Vila do Conde em
Barcarena (PA) detém o prerrogativa de estabelecer
a completude dessa lógica de conexão entre a rede
ferroviária nacional com a capacidade de movimentar
a produção brasileira que hoje alcança indicadores
inéditos no volume de cargas e a condição primordial
de excelência nos portos do Pará, em especial o Porto
de Barcarena que desfruta da condição de porto mais
próximo dos portos tanto da Comunidade Europeia,
quanto da América.
Oportuno destacar que da mesma forma que a
Ferrovia Norte Sul estende seus ramais em direção
as extremidades orientais e ocidentais do Brasil -um
caso emblemático é a extensão do trecho de Uruaçu (GO) à Lucas do Rio Verde (MT) – o trecho da EF
151 de Açailândia (MA) e Barcarena (PA) possibilita a
extensão da malha ferroviária nacional em direção a
extremidade ocidental da Amazônia, onde a produção

325

Novembro de 2013

de bens de consumo e commodities também acompanha o crescimento em produtividade experimentados
pelos demais produtores do Brasil.
Assegurar que a EF 151 alcance o município de
Barcarena cria condições favoráveis para a projeção
de novos trechos ferroviários no futuro próximo que
permitirão ampliar a competitividade dos produtos e
serviços oriundos da Amazônia.
A ligação ferroviária com a região norte do Brasil
assegura as condições mínimas de aproveitamento
para a conexão com a logística de transporte instalada nas regiões da América Central e do Caribe na
possibilidade de acesso a esse mercado consumidor,
com custos de logística mais competitivos.
E de outro lado também a logística de transporte
multimodal da Amazônia com a costa oeste da América do Sul e, portanto, ao Oceano Pacífico, que pode
diminuir as distâncias com a Ásia e seus Tigres, o que
oferece à rede ferroviária nacional a possibilidade de escoação de produtos brasileiros por esta rota mais curta.
Senhor Ministro, ante os fatos ora expostos requeiro de Vossa Excelência as seguintes informações:
Quais as providências de seu Ministério sobre as
observações do TCU aos termos do edital que trata do
novo modelo de concessão das ferrovias, trecho Açailândia – Porto de Vila do Conde em Barcarena no Pará?
Houve definição oficial do Governo Federal em
substituir a licitação do trecho Açailândia – Porto de
Vila do Conde pelo trecho Lucas do Rio Verde (MT),
até Uruaçu (GO)? Se positivo quais as razões que determinaram tal mudança?
Finalmente, Senhor Ministro, o Estado do Pará
precisa saber quando efetivamente o governo federal ouvirá o Pará, através de suas representações e
contemplará em suas prioridades de investimento na
Amazônia, ações e projetos, como este da Ferrovia
Norte-Sul que efetivamente repercutirão em nosso desenvolvimento, possibilitando-nos romper as limitações
de um rico território primário exportador, que apenas
contribui para a Balança Comercial do País, mas que
até o momento não nos permitiu vencer, pela falta de
dinamismo econômico endógeno, as mais baixas e
portanto preocupantes taxas de IDH do país.
Plenário do Senado Federal, 6 de novembro de
2013. – Senador Jader Barbalho, PMDB/PA.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de
ser lido vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao Ministro da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal – CEF, as seguintes informações acerca
do montante de débitos de FGTS, não recolhidos aos
cofres públicos, oriundos de empresas sediadas no
Estado do Amazonas:
1. Quais as empresas, sediadas ou de sua filial
no Estado do Amazonas, que não depositaram,
integral ou parcialmente, os valores respectivos

NOVEMBRO
DE 2013
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ao FGTS? Nome, CNPJ e número de trabalhadores registrados.
2. Qual o montante, por empresa, dos débitos,
bem como o período a que se referem tais débitos?
3. Qual o montante de débitos lançados em dívida ativa referente ao não pagamento do FGTS?
Por empresa e total geral.
4. Qual o montante dos valores das execuções
fiscais ajuizadas contra empresas que não depositaram os devidos valores de FGTS?
5. Quais empresas efetivaram o pagamento total
dos débitos quando autuadas?
6. Quais empresas realizaram acordo administrativo para pagamento dos respectivos débitos pelo não depósito de FGTS? Com os
respectivos valores dos débitos originários e
dos acordos.
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7. Quais empresas optaram pelo parcelamento
dos débitos? Com os respectivos valores originários dos débitos e o tempo de parcelamento.
Justificação
O montante da dívida dos empregadores para
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS vêm crescendo sistematicamente no decorrer
dos anos, fator que prejudica diretamente o trabalhador
tendo em vista que por vezes não pode ter acesso a
essa verba para, por exemplo, realizar o tão sonhado
financiamento da casa própria ou sua reforma.
Tão grave quanto isso é perceber também que
o não recolhimento de FGTS do trabalhador, ou seu
recolhimento indevido, prejudica indiretamente um
montante incalculável de cidadãos brasileiros, pois a
União se utiliza de parcela do montante acumulado
nesse fundo, conforme determinação legal, para aplicação de diversas políticas públicas do governo federal
em todo o Brasil.
Portanto, torna-se crucial aumentar a fiscalização bem como o rigor na imposição das penalidades
devidas e previstas em lei para não somente atender
aos interesses do governo federal, no que se concerne a aplicação de mais políticas públicas subsidiadas
com o montante do FGTS, mas, principalmente, para
proteger os interesses do trabalhador que tem o direito
de ter acesso aos valores devidos pelo tempo e pela
atividade exercida para seu empregador.
Sala das Sessões, de novembro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro das
Comunicações sobre os contratos assinados entre a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e o Instituto de Desenvolvimento
Gerencial – INDG, hoje Falconi Consultores
e Associados.
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado das Comunicações, para
que este providencie as seguintes informações sobre
os contratos assinados entre a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos e o Instituto de Desenvolvimento
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Gerencial – INDG, hoje Falconi Consultores de Resultados, desde 2007 até a presente data:
1. Quantos contratos foram firmados entre a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o
Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG/
Falconi Consultores de Resultados, desde 2007
até a presente data? Relacionar cada um dos
contratos, especificando valores, prazos de duração e objetivos.
2. Os referidos contratos respeitaram o disposto
na Lei 8.666/93?
3. Houve dispensa de licitação para alguma contratação? Qual a justificativa para tal decisão?
Justificação
Frequentemente temos informações sobre denúncias de irregularidades na contratação, por parte
do governo federal, de empresas e instituições para
prestação de serviços aos mais diversos órgãos da
administração federal.
Muitas das denúncias de irregularidades envolvem, por exemplo, violações à lei de licitações,
favorecimento de empresas e tráfico de influência,
entre outras.
Recentemente foi noticiado que os Correios contrataram a “Falconi Consultores de Resultados” para
prestação de serviços em valores significativos que
poderiam extrapolar limites estabelecidos na lei de
licitações.
Assim, o presente requerimento tem como objetivo averiguar as condições em que foram firmados os
contratos entre a citada empresa e os Correios.
Sala da Sessão, 6 de novembro de 2013. – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão,
nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2013 (nº 2.202/2011, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União,
que dispõe sobre a criação de cargos de membro
e cargos em comissão, no âmbito do Ministério Público Federal.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº
102, de 2013, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu da Câmara
dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº
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318, de 2013 (nº 1.024, de 2013, na Casa de origem),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Seicheles sobre a Isenção Parcial de Vistos, assinado
em Victoria, em 13 de dezembro de 2011.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A matéria vai à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para
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opinar sobre o projeto, prorrogável por igual período,
nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto
Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 319 e 320, 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica que o
Senador José Pimentel deixa de compor, como suplente, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, e designa os
Senadores Rodrigo Rollemberg e Delcídio do Amaral, como suplentes, e o Senador Wellington Dias,
como titular, para integrarem a referida Comissão,
nos termos do Ofício nº 132, de 2013, da Liderança
do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 132/2013 – GLDBAG
Brasília, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo comunica que o Senador José Pimentel deixa de compor a Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, os
Senadores Rodrigo Rollemberg e Delcídio do Amaral passam a ocupar vagas de suplentes e o Senador
Wellington Dias, a de titular, na mesma Comissão.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador
João Capiberibe para integrar, como titular, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em substituição
ao Senador Rodrigo Rollemberg, que passa a compor a mesma Comissão como suplente, nos termos
do Ofício nº 133, de 2013, da Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 133/2013 – GLDBAG
Brasília, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Rodrigo Rollemberg como suplente e o Senador João

Capiberibe como titular, na Comissão de Educação,
Cultura e Esportes – CE, em vagas destinadas ao
Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador Osvaldo Sobrinho, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, como suplente, para integrarem a
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
nos termos do Ofício nº 197/2013, da Liderança do
Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 197/2013-BLUFOR
Brasília, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Osvaldo Sobrinho e Mozarildo Cavalcanti para integrarem, como membros titular e suplente, respectivamente a Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo – CDR – do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência do Senado Federal
recebeu os seguintes Ofícios do Senador Cyro Miranda, em que relata participação em missões oficiais:
– Ofício nº 189, referente ao Requerimento nº
1.188, de 2013, por meio do qual solicitou licença para participar de visita institucional à sede
da Editora Abril e da 16ª edição do Prêmio Victor
Civita Educador Nota 10, em São Paulo, no dia
14 de outubro de 2013;
– Ofício nº 190, referente ao Requerimento nº
1.207, de 2013, por meio do qual solicitou licença
para participar do III Simpósio Internacional da
Associação Brasileira de Psicopedagogia, sob o
tema “Psicopedagogia: Caminhos para Aprender
e Ensinar”, realizado em São Paulo, no dia 18
de outubro de 2013.
Os Ofícios vão à publicação.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
São os seguintes os Ofícios:
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Of. nº 190/2013/CE

Of. nº 189/2013/CE
Brasília, 29 de outubro de 2013
Assunto: Encaminha Cartões de Embarque e Relatório de Viagem
Senhor Presidente,
1.Cumprimentando-o cordialmente, encaminho
anexos Cartões de Embarque e Relatório da Missão Oficial Parlamentar, realizada no último dia 14 de outubro,
na cidade de São Paulo – SP, por ocasião da realização
da Visita Institucional à Sede da Editora Abril e da 16ª
Edição do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, conforme Requerimento nº 1.188, de 2013, aprovado na
Sessão Plenária do dia 8 de outubro do corrente ano.
2. Aproveito o ensejo para reiterar meus votos da
mais alta estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Brasília, 31 de outubro de 2013
Assunto: Relatório de Viagem
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho
Relatório da Missão Oficial Parlamentar, realizada no
último dia 17 de outubro, no campus Paraíso-Vergueiro,
nº 1.211, São Paulo, por ocasião do III Simpósio Internacional de “Psicopedagogia: Caminhos Para Aprender
e Ensinar”, conforme Requerimento nº 1.207, de 2013,
aprovado na Sessão Plenária do dia 15 de outubro do
corrente ano.
Aproveito o ensejo para reiterar meus votos da
mais alta estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM
A visita institucional à sede da Editora Abril, um
dos maiores e mais influentes grupos de comunicação
da América Latina, que tem a educação como um de
seus pilares, foi realizada na cidade de São Paulo, no
último dia 14 de outubro, e contou com a participação
deste presidente e dos Excelentíssimos Senhores Senadores Cássio Cunha Lima e Cícero Lucena, membro
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, além
do Senhor Secretário do Colegiado, Júlio Ricardo Borges Linhares.
Dentre as atividades, foi realizado um almoço de
trabalho com a presença da Senhora Ângela Dannemann, Diretora Executiva da Fundação Victor Civita e
de diretores do Grupo Abril, seguido de uma exposição sobre as ações e investimentos da empresa na
área da educação.
Ao longo do dia, foi realizada uma reunião com
o Presidente do Grupo Abril, Senhor Fábio Barbosa,
e diretores do Grupo Abril, onde foram discutidos os
trabalhos da empresa e do Senado Federal na área
educacional, com vistas à troca de experiências e de
impressões sobre o papel do setor público e privado
na educação brasileira.
Além da relatada visita institucional, a comitiva
da comissão foi convidada a prestigiar a 16ª Edição
do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, que premia
experiências educativas de qualidade, planejadas e
executadas por professores, diretores, coordenadores
pedagógicos e orientadores educacionais em escolas
de ensino regular, valorizando o trabalho docente e a
disseminação de práticas educativas de sucesso.
Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.

III Simpósio Internacional da Associação Brasileira
de Psicopedagogia – ABPq 2013
“Psicopedagogia: Caminhos para Aprender e Ensinar”
O III Simpósio Internacional de “Psicopedagogia: Caminhos para Aprender e Ensinar”, realizado
na cidade de São Paulo – SP, nos últimos dias 17 e
19 de outubro, é um dos mais relevantes eventos da
Psicopedagogia no Brasil e o principal divulgador da
sua produção científica e de áreas afins. Contou com a
participação deste Presidente na solenidade de abertura, onde proferi discurso tratando de assuntos pertinentes ao setor, sua relevância para o aprendizado e
sua crescente contribuição para a educação brasileira, informando ainda os participantes sobre matérias
legislativas que tramitam no Senado de interesse da
Psicopedagogia.
Posteriormente à��������������������������������
���������������������������������
cerimônia de abertura, foi realizada uma breve reunião com os membros da Associação Brasileiras de Psicopedagogia – ABPp, e este
Senador para tratar de temas correlatos. – Senador
Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência do Senado Federal
recebeu, por meio do Ofício n° 284, Relatório de Viagem do Senador Inácio Arruda, referente ao Requerimento n° 1013, de 2013, de missão, no qual relata
participação, como representante do Senado Federal,
da mesa temática Plano Nacional de Educação, durante a Sessão Especial do Conselho Nacional de Educação, no dia 3 de setembro do corrente, em Aracaju.
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O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSINAR nº 284/2013
Brasília, 5 de novembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Reportando-me ao Requerimento nº 1.013 de
2013, informo a Vossa Excelência que participei, no
dia 3 de setembro último, na cidade de Aracaju – SE,
como representante do Senado Federal, da mesa temática Plano Nacional de Educação, durante a Sessão
Especial do Conselho Nacional de Educação, atendendo a convite do Conselho Estadual de Educação do
Estado de Sergipe.
Tratou-se de um acontecimento inovador para a
história da educação sergipana, já que pela primeira
vez recebeu uma reunião da mais alta corte educacional
do País. De 3 a 5 de setembro ocorreu, naquela capital,
o Encontro de Conselho de Educação dos três entes
federativos com o Conselho Nacional de Educação.
Durante os debates, pudemos expor a grande
preocupação que todos os membros desta Casa têm
com o tema e a colaboração efetiva que o Senado dá
para favorecer o avanço da educação em todo o País
e para a mais ampla abrangência do Plano Nacional
de Educação para o período 2011/2020, atualmente
em discussão.
Além do Plano Nacional de Educação, debatemos também o papel dos Conselhos de Educação na
construção do Sistema Nacional de Educação e o regime de colaboração entre os entes públicos. Também
foram realizadas reuniões de trabalho das Câmaras de
Educação Básica e Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação e a reunião ordinária do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação sobre
o tema formação de professores.
Os trabalhos foram extremamente proveitosos e
repercutirão, com certeza, nos trabalhos desta Casa.
Cordialmente, – Senador Inácio Arruda, Líder
do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 457, DE 2013
Altera as Leis nºs 8.666, de 21 de junho
de 1993; 12.462, de 4 de agosto de 2011; e
12.816, de 5 de junho de 2013, para extinguir
o sistema de registro de preços.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 24. ..........................................................
........................................................................
VII – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores
aos praticados no mercado nacional, ou forem
incompatíveis com os fixados pelos órgãos
oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e,
persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor
não superior à média do mercado;
............................................................. (NR)”.
“Art. 43. ..........................................................
........................................................................
IV – verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o
caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de
julgamento, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;
............................................................. (NR)”.
Art. 2º Revogam-se:
I – os §§ 1º a 6º e o inciso II do caput do art. 15
da Lei nº 8.666, de 1993;
II – o inciso III do art. 29 e o art. 32 da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011;
III – o art. 6º da Lei nº 12.816, de 5 de junho de
2013.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia útil
do ano seguinte à sua publicação.
Justificação
O Sistema de Registro de Preços (SRP) foi criado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
representar um fator de objetividade nas compras
governamentais, visando à realização do princípio da
economicidade.
Contudo, ao longo do tempo, esse instrumento
– que tudo tinha para revolucionar a gestão de compras do setor público – revelou-se alvo das mais diversas manobras, que o tornaram mais pernicioso do
que benéfico.
Realmente, assiste-se a uma sucessão de irregularidades na utilização do SRP. A principal delas diz
respeito às chamadas “caronas”, em que um órgão
realiza licitação para registro de preços, a fim de adquirir 100 unidades de um produto; porém, posterior-
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mente outros órgãos aderem a essa ata de registro
de preços, o que termina gerando um efeito perverso:
o poder público perde uma das principais armas do
comprador de qualquer bem, qual seja, o ganho de
escala. Por conta dessas “caronas”, o que acontece é
que o Estado (por meio de seus vários órgãos e entidades) termina comprando 10.000 unidades de um
produto pelo preço unitário originalmente cotado para
a aquisição de 100 unidades, algo extremamente desvantajoso para o comprador.
As deficiências do SRP já foram objeto de várias tentativas de correção e reforma, todas elas sem
sucesso.
Aliás, o próprio Tribunal de Contas da União
(TCU), por meio do Acórdão nº 1.487/2007-Plenário
(Relator Ministro Valmir Campelo), reconheceu efeitos
deletérios da má utilização do SRP. No caso, a Corte
de Contas verificou a ocorrência da absurda situação
em que o registro de preços, originalmente destinado a
aquisições de bens que totalizavam R$ 32.000.000,00
(trinta e dois milhões de reais), terminou sendo utilizado por mais sessenta órgãos, totalizando uma compra
de quase 1 bilhão de reais.
Outro risco inerente ao SRP – ainda que se extinguisse a figura da “carona” – seria o risco altíssimo
de formação de cartéis, que teriam, então, poder de
lesão aos cofres públicos multiplicado, por conta da
escala de utilização e abrangência do SRP.
Como se vê, os possíveis benefícios desse sistema não cobrem suas mazelas, riscos e custos. Por
tais motivos, apresentamos este Projeto de Lei, que
visa a alterar as Leis nº 8.666, de 1993; 12.462, de 4
de agosto de 2011; e 12.816, de 5 de junho de 2013,
para delas extirpar o SRP.
Logicamente, além de revogar os dispositivos
que tratavam diretamente de regulamentar o SRP, é
preciso promover alterações em outros pontos da Lei
de Licitações, e é o que ora propomos. Ademais, tendo o cuidado de não promover mudanças abruptas,
propomos que as novas disposições passem a valer a
partir do primeiro dia útil do ano seguinte ao da aprovação deste Projeto.
Por todos esses motivos, apresentamos esta proposição, contando com o decisivo apoio dos nobres
Pares, a fim de aprovar esta importante medida para
moralizar a gestão pública brasileira.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) (Regulamento) (Vigência)
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I – atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II – ser processadas através de sistema de registro de preços;
III – submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado;
IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando economicidade;
V – balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na
imprensa oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades
regionais, observadas as seguintes condições:
I – seleção feita mediante concorrência;
II – estipulação prévia do sistema de controle e
atualização dos preços registrados;
III – validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
§ 5o O sistema de controle originado no quadro
geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.
§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão
de incompatibilidade desse com o preço vigente no
mercado.
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II – a definição das unidades e das quantidades
a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas
de estimação;
III – as condições de guarda e armazenamento
que não permitam a deterioração do material.
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
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Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a relação de todas as compras feitas pela Administração
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total
da operação.
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos
de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de
maneira a clarificar a identificação do bem comprado,
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome
do vendedor e o valor total da operação, podendo ser
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa
e inexigibilidade de licitação. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda de obras e serviços da mesma natureza que
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente;
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até cinco por cento do limite previsto na alínea a do
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”,
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – para outros serviços e compras de valor até
5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea a, do
inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
II – para outros serviços e compras de valor até
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”,
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
III – nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem;
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IV – nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação
dos respectivos contratos;
V – quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste
caso, todas as condições preestabelecidas;
VI – quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;
VII – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos
em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta
Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior
ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
(Vide § 3º do art. 48)
VIII – quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, exceto
se houver empresas privadas ou de economia mista
que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou
serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação;
VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei,
desde que o preço contratado seja compatível com
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
IX – quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)
X – para a compra ou locação de imóvel destinado
ao serviço público, cujas necessidades de instalação
e localização condicionem a sua escolha, desde que
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
X – para a compra ou locação de imóvel destinado
ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização
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condicionem a sua escolha, desde que o preço seja
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XI – na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão
contratual, desde que atendida a ordem de classificação
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido;
XII – nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, em centro de abastecimento ou similar, realizadas diretamente com base no preço do dia;
XIII – na contratação de instituição nacional sem
fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que a
pretensa contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional;
XIV – para a aquisição de bens ou serviços por
intermédio de organização internacional, desde que o
Brasil seja membro e nos termos de acordo específico, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o Poder Público;
XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos
termos de acordo internacional específico aprovado
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XV – para a aquisição ou restauração de obras
de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades
do órgão ou entidade.
XVI – para a impressão dos diários oficiais, de
formulários padronizados de uso da administração, e
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de
direito público interno, por órgãos ou entidades que
integrem a Administração Pública, criados para esse
fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à
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manutenção de equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVIII – nas compras ou contratações de serviços
para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais
puder comprometer a normalidade e os propósitos das
operações e desde que seu valor não exceda ao limite
previsto na alínea “a” do inciso II do art. 23 desta Lei:
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIX – para as compras de material de uso pelas
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso
pessoal e administrativo, quando houver necessidade
de manter a padronização requerida pela estrutura de
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por decreto;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XX – na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da
Admininistração Pública, para a prestação de serviços
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XXI – Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou
outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)
XXI – para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo
CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
XXII – na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXII – na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº
9.648, de 1998)
XXIII – na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas sub-
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sidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação
de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo,
para atividades contempladas no contrato de gestão.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXV – na contratação realizada por Instituição
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de
criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua
administração indireta, para a prestação de serviços
públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XXVII – para o fornecimento de bens e serviços,
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa
nacional, mediante parecer de comissão especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)
XXVII – na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela
Lei nº 11.445, de 2007).
XXVIII – (Vide Medida Provisória nº 352, de 2007)
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços,
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa
nacional, mediante parecer de comissão especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído
pela Lei nº 11.484, de 2007).
XXIX – na aquisição de bens e contratação de
serviços para atender aos contingentes militares das
Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído
pela Lei nº 11.783, de 2008).
XXX – na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos,
para a prestação de serviços de assistência técnica
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e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência
XXXI – nas contratações visando ao cumprimento
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela
Medida Provisória nº 495, de 2010)
XXXI – nas contratações visando ao cumprimento
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)
XXXII – na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da Lei no
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive
por ocasião da aquisição destes produtos durante as
etapas de absorção tecnológica. (Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
XXXIII – na contratação de entidades privadas
sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água
para consumo humano e produção de alimentos, para
beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. (Incluído pela
Medida Provisória nº 619, de 2013) (Vide Decreto nº
8.038, de 2013)
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública, bem
assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte
por cento) para compras, obras e serviços contratados
por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
§ 1o Os percentuais referidos nos incisos I e II do
caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para
compras, obras e serviços contratados por consórcios
públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei
nº 12.715, de 2012)
§ 2o O limite temporal de criação do órgão ou
entidade que integre a administração pública estabe-
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lecido no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos
estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei no 8.080,
de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em
ato da direção nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
I – abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e
sua apreciação;
II – devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação;
III – abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha
havido desistência expressa, ou após o julgamento
dos recursos interpostos;
IV – verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso,
com os preços correntes no mercado ou fixados por
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes
do sistema de registro de preços, os quais deverão
ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
V – julgamento e classificação das propostas
de acordo com os critérios de avaliação constantes
do edital;
VI – deliberação da autoridade competente quanto
à homologação e adjudicação do objeto da licitação.
§ 1o A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado,
do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes e pela Comissão.
§ 2o Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite, facultada, quanto a este
último, a publicação na imprensa oficial.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to-
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mada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso
III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão.
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos definidos
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento,
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio
da igualdade entre os licitantes.
§ 2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
§ 3º Não se admitirá proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior se aplica também a propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou
importação de insumos de qualquer natureza, adotando-se, como referência, os mercados nos países de origem.
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se
também às propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou importações de qualquer natureza.(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011.
Conversão da Medida Provisória nº 527, de 2011
Regulamento
Texto compilado
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei no 10.683,
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a
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organização da Presidência da República
e dos Ministérios, a legislação da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro
de Estado, cargos em comissão e cargos
de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza
a contratação de controladores de tráfego
aéreo temporários; altera as Leis nos 11.182,
de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de
dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro
de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007,
11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e a Medida
Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de
2001; e revoga dispositivos da Lei no 9.649,
de 27 de maio de 1998.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Regime Diferenciado
de Contratações Públicas – RDC
Seção I
Aspectos Gerais
Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às
licitações e contratos necessários à realização:
I – dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016,
constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser
definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e
II – da Copa das Confederações da Federação
Internacional de Futebol Associação – Fifa 2013 e da
Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo – Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para
definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no
Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para
a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 – CGCOPA
2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às
constantes da matriz de responsabilidades celebrada
entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
III – de obras de infraestrutura e de contratação
de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e
cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II.
IV – das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (Incluído pela Lei nº
12.688, de 2012)
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V – das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. (Incluído pala
Lei nº 12.745, de 2012)
§ 1o O RDC tem por objetivos:
I – ampliar a eficiência nas contratações públicas
e a competitividade entre os licitantes;
II – promover a troca de experiências e tecnologias
em busca da melhor relação entre custos e benefícios
para o setor público;
III – incentivar a inovação tecnológica; e
IV – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração pública.
§ 2o A opção pelo RDC deverá constar de forma
expressa do instrumento convocatório e resultará no
afastamento das normas contidas na Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente
previstos nesta Lei.
§ 3o Além das hipóteses previstas no caput, o RDC
também é aplicável às licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia
no âmbito dos sistemas públicos de ensino. (Incluído
pela Lei nº 12.722, de 2012)
Art. 2o Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes definições:
I – empreitada integral: quando se contrata um
empreendimento em sua integralidade, compreendendo
a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características
adequadas às finalidades para a qual foi contratada;
II – empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo
e total;
III – empreitada por preço unitário: quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo de unidades determinadas;
IV – projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo único
deste artigo:
a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia,
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação,
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares;
b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e
c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução;
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V – projeto executivo: conjunto dos elementos
necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; e
VI – tarefa: quando se ajusta mão de obra para
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo deverá conter, no mínimo,
sem frustrar o caráter competitivo do procedimento
licitatório, os seguintes elementos:
I – desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus
elementos constitutivos com clareza;
II – soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração do projeto executivo e de realização
das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;
III – identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como especificações que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento;
IV – informações que possibilitem o estudo e a
dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;
V – subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso,
exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese
de contratação integrada;
VI – orçamento detalhado do custo global da
obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados.
Art. 3o As licitações e contratações realizadas
em conformidade com o RDC deverão observar os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência,
da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta
Lei serão observadas as seguintes diretrizes:
I – padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho
e, quando for o caso, às condições de manutenção,
assistência técnica e de garantia oferecidas;
II – padronização de instrumentos convocatórios
e minutas de contratos, previamente aprovados pelo
órgão jurídico competente;
III – busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios, diretos e
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indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental,
inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento
de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;
IV – condições de aquisição, de seguros e de
pagamento compatíveis com as do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável
conforme desempenho, na forma do art. 10 desta Lei;
V – utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas
pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias
e matérias-primas existentes no local da execução,
conservação e operação do bem, serviço ou obra,
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na
execução do respectivo objeto e que seja respeitado
o limite do orçamento estimado para a contratação; e
VI – parcelamento do objeto, visando à ampla
participação de licitantes, sem perda de economia de
escala.
§ 1o As contratações realizadas com base no RDC
devem respeitar, especialmente, as normas relativas à:
I – disposição final ambientalmente adequada
dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
II – mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;
III – utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e recursos naturais;
IV – avaliação de impactos de vizinhança, na
forma da legislação urbanística;
V – proteção do patrimônio cultural, histórico,
arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas; e
VI – acessibilidade para o uso por pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 2o O impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá ser compensado por meio de medidas
determinadas pela autoridade responsável, na forma
da legislação aplicável.
Seção II
Das Regras Aplicáveis às Licitações
no Âmbito do RDC
Subseção I
Do Objeto da Licitação
Art. 5o O objeto da licitação deverá ser definido
de forma clara e precisa no instrumento convocatório,
vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias.
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Art. 6o Observado o disposto no § 3o, o orçamento
previamente estimado para a contratação será tornado
público apenas e imediatamente após o encerramento
da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações
necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1o Nas hipóteses em que for adotado o critério
de julgamento por maior desconto, a informação de
que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.
§ 2o No caso de julgamento por melhor técnica,
o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no
instrumento convocatório.
§ 3o Se não constar do instrumento convocatório,
a informação referida no caput deste artigo possuirá
caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
Art. 7o No caso de licitação para aquisição de
bens, a administração pública poderá:
I – indicar marca ou modelo, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:
a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for a única capaz
de atender às necessidades da entidade contratante; ou
c) quando a descrição do objeto a ser licitado
puder ser melhor compreendida pela identificação de
determinada marca ou modelo aptos a servir como
referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;
II – exigir amostra do bem no procedimento de
pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas
ou de lances, desde que justificada a necessidade da
sua apresentação;
III – solicitar a certificação da qualidade do produto
ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto
ambiental, por qualquer instituição oficial competente
ou por entidade credenciada; e
IV – solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou
distribuidor.
Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços
de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:
I – empreitada por preço unitário;
II – empreitada por preço global;
III – contratação por tarefa;
IV – empreitada integral; ou
V – contratação integrada.
§ 1o Nas licitações e contratações de obras e
serviços de engenharia serão adotados, preferencial-

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79567

mente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e
V do caput deste artigo.
§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1o deste artigo, poderá ser adotado outro
regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que
serão inseridos nos autos do procedimento os motivos
que justificaram a exceção.
§ 3o O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de
insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de
seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi),
no caso de construção civil em geral, ou na tabela do
Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no
caso de obras e serviços rodoviários.
§ 4o No caso de inviabilidade da definição dos
custos consoante o disposto no § 3o deste artigo, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio
da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da
administração pública federal, em publicações técnicas
especializadas, em sistema específico instituído para
o setor ou em pesquisa de mercado.
§ 5o Nas licitações para a contratação de obras
e serviços, com exceção daquelas onde for adotado
o regime previsto no inciso V do caput deste artigo,
deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade
competente, disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório.
§ 6o No caso de contratações realizadas pelos
governos municipais, estaduais e do Distrito Federal,
desde que não envolvam recursos da União, o custo
global de obras e serviços de engenharia a que se
refere o § 3o deste artigo poderá também ser obtido a
partir de outros sistemas de custos já adotados pelos
respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais
de contas.
§ 7o É vedada a realização, sem projeto executivo,
de obras e serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja
o regime adotado.
Art. 9o Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a
contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada.
§ 1o A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia,
a montagem, a realização de testes, a pré-operação e
todas as demais operações necessárias e suficientes
para a entrega final do objeto.
§ 2o No caso de contratação integrada:
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I – o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos
técnicos destinados a possibilitar a caracterização da
obra ou serviço, incluindo:
a) a demonstração e a justificativa do programa
de necessidades, a visão global dos investimentos e
as definições quanto ao nível de serviço desejado;
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o disposto no
caput e no § 1o do art. 6o desta Lei;
c) a estética do projeto arquitetônico; e
d) os parâmetros de adequação ao interesse
público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;
II – o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos
valores pagos pela administração pública em serviços
e obras similares ou na avaliação do custo global da
obra, aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica; e
III – será adotado o critério de julgamento de
técnica e preço.
§ 3o Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias
diferenciadas de execução, o instrumento convocatório
estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.
§ 4o Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos
aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos:
I – para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e
II – por necessidade de alteração do projeto ou
das especificações para melhor adequação técnica
aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros
ou omissões por parte do contratado, observados os
limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.
Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada,
com base em metas, padrões de qualidade, critérios de
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos
no instrumento convocatório e no contrato.
Parágrafo único. A utilização da remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário
fixado pela administração pública para a contratação.
Art. 11. A administração pública poderá, mediante
justificativa expressa, contratar mais de uma empresa
ou instituição para executar o mesmo serviço, desde
que não implique perda de economia de escala, quando:
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I – o objeto da contratação puder ser executado
de forma concorrente e simultânea por mais de um
contratado; ou
II – a múltipla execução for conveniente para
atender à administração pública.
§ 1o Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a administração pública deverá manter o controle
individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas.
§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços de engenharia.
Subseção II
Do Procedimento Licitatório
Art. 12. O procedimento de licitação de que trata
esta Lei observará as seguintes fases, nesta ordem:
I – preparatória;
II – publicação do instrumento convocatório;
III – apresentação de propostas ou lances;
IV – julgamento;
V – habilitação;
VI – recursal; e
VII – encerramento.
Parágrafo único. A fase de que trata o inciso V
do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado,
anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput
deste artigo, desde que expressamente previsto no
instrumento convocatório.
Art. 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial.
Parágrafo único. Nos procedimentos realizados
por meio eletrônico, a administração pública poderá
determinar, como condição de validade e eficácia, que
os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.
Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á,
no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte:
I – poderá ser exigida dos licitantes a declaração
de que atendem aos requisitos de habilitação;
II – será exigida a apresentação dos documentos
de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto
no caso de inversão de fases;
III – no caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados; e
IV – em qualquer caso, os documentos relativos
à regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em
relação ao licitante mais bem classificado.
Parágrafo único. Nas licitações disciplinadas pelo
RDC:
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I – será admitida a participação de licitantes sob
a forma de consórcio, conforme estabelecido em regulamento; e
II – poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável.
Art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualificação disciplinados por
esta Lei, ressalvadas as hipóteses de informações cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado, devendo ser adotados os seguintes prazos
mínimos para apresentação de propostas, contados a
partir da data de publicação do instrumento convocatório:
I – para aquisição de bens:
a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior
desconto; e
b) 10 (dez) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso;
II – para a contratação de serviços e obras:
a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior
desconto; e
b) 30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso;
III – para licitações em que se adote o critério
de julgamento pela maior oferta: 10 (dez) dias úteis; e
IV – para licitações em que se adote o critério
de julgamento pela melhor combinação de técnica e
preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo
artístico: 30 (trinta) dias úteis.
§ 1o A publicidade a que se refere o caput deste
artigo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta
aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada
mediante:
I – publicação de extrato do edital no Diário Oficial
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município,
ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível
entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação
de extrato em jornal diário de grande circulação; e
II – divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo
ente encarregado do procedimento licitatório na rede
mundial de computadores.
§ 2o No caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
obras ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para bens
e serviços, inclusive de engenharia, é dispensada a
publicação prevista no inciso I do § 1o deste artigo.
§ 3o No caso de parcelamento do objeto, deverá
ser considerado, para fins da aplicação do disposto no
§ 2o deste artigo, o valor total da contratação.
§ 4o As eventuais modificações no instrumento
convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79569

atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.
Art. 16. Nas licitações, poderão ser adotados os
modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser
combinados na forma do regulamento.
Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras
e procedimentos de apresentação de propostas ou
lances, observado o seguinte:
I – no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o
critério de julgamento adotado;
II – no modo de disputa fechado, as propostas
apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a
data e hora designadas para que sejam divulgadas; e
III – nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante
vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem
como do detalhamento das Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao lance vencedor.
§ 1o Poderão ser admitidos, nas condições estabelecidas em regulamento:
I – a apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta; e
II – o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais
colocações, sempre que existir uma diferença de pelo
menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o
do licitante subsequente.
§ 2o Consideram-se intermediários os lances:
I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta; ou
II – iguais ou superiores ao menor já ofertado,
quando adotados os demais critérios de julgamento.
Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:
I – menor preço ou maior desconto;
II – técnica e preço;
III – melhor técnica ou conteúdo artístico;
IV – maior oferta de preço; ou
V – maior retorno econômico.
§ 1o O critério de julgamento será identificado
no instrumento convocatório, observado o disposto
nesta Lei.
§ 2o O julgamento das propostas será efetivado
pelo emprego de parâmetros objetivos definidos no
instrumento convocatório.
§ 3o Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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Art. 19. O julgamento pelo menor preço ou maior
desconto considerará o menor dispêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos
de qualidade definidos no instrumento convocatório.
§ 1o Os custos indiretos, relacionados com as
despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores,
poderão ser considerados para a definição do menor
dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis,
conforme dispuser o regulamento.
§ 2o O julgamento por maior desconto terá como
referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais
termos aditivos.
§ 3o No caso de obras ou serviços de engenharia,
o percentual de desconto apresentado pelos licitantes
deverá incidir linearmente sobre os preços de todos
os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório.
Art. 20. No julgamento pela melhor combinação
de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas
as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos
licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos
obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório.
§ 1o O critério de julgamento a que se refere o
caput deste artigo será utilizado quando a avaliação
e a ponderação da qualidade técnica das propostas
que superarem os requisitos mínimos estabelecidos
no instrumento convocatório forem relevantes aos fins
pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á exclusivamente a objetos:
I – de natureza predominantemente intelectual e
de inovação tecnológica ou técnica; ou
II – que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado,
pontuando-se as vantagens e qualidades que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução.
§ 2o É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas técnicas
e de preço, sendo o percentual de ponderação mais
relevante limitado a 70% (setenta por cento).
Art. 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo
melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente
as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos
licitantes com base em critérios objetivos previamente
estabelecidos no instrumento convocatório, no qual
será definido o prêmio ou a remuneração que será
atribuída aos vencedores.
Parágrafo único. O critério de julgamento referido no caput deste artigo poderá ser utilizado para
a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e
trabalhos de natureza técnica, científica ou artística,
excluindo-se os projetos de engenharia.
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Art. 22. O julgamento pela maior oferta de preço
será utilizado no caso de contratos que resultem em
receita para a administração pública.
§ 1o Quando utilizado o critério de julgamento pela
maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados,
conforme dispuser o regulamento.
§ 2o No julgamento pela maior oferta de preço,
poderá ser exigida a comprovação do recolhimento de
quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada a 5% (cinco por cento) do valor ofertado.
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o licitante vencedor perderá o valor da entrada em favor da
administração pública caso não efetive o pagamento
devido no prazo estipulado.
Art. 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de
contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionará a maior
economia para a administração pública decorrente da
execução do contrato.
§ 1o O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras
e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de
despesas correntes, sendo o contratado remunerado
com base em percentual da economia gerada.
§ 2o Na hipótese prevista no caput deste artigo,
os licitantes apresentarão propostas de trabalho e de
preço, conforme dispuser o regulamento.
§ 3o Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:
I – a diferença entre a economia contratada e a
efetivamente obtida será descontada da remuneração
da contratada;
II – se a diferença entre a economia contratada
e a efetivamente obtida for superior à remuneração da
contratada, será aplicada multa por inexecução contratual no valor da diferença; e
III – a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras
sanções cabíveis caso a diferença entre a economia
contratada e a efetivamente obtida seja superior ao
limite máximo estabelecido no contrato.
Art. 24. Serão desclassificadas as propostas que:
I – contenham vícios insanáveis;
II – não obedeçam às especificações técnicas
pormenorizadas no instrumento convocatório;
III – apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado
para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas
no art. 6o desta Lei;
IV – não tenham sua exequibilidade demonstrada,
quando exigido pela administração pública; ou
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V – apresentem desconformidade com quaisquer
outras exigências do instrumento convocatório, desde
que insanáveis.
§ 1o A verificação da conformidade das propostas
poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta
mais bem classificada.
§ 2o A administração pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na
forma do inciso IV do caput deste artigo.
§ 3o No caso de obras e serviços de engenharia,
para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes,
conforme dispuser o regulamento.
Art. 25. Em caso de empate entre 2 (duas) ou
mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:
I – disputa final, em que os licitantes empatados
poderão apresentar nova proposta fechada em ato
contínuo à classificação;
II – a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo
de avaliação instituído;
III – os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art. 3º
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
IV – sorteio.
Parágrafo único. As regras previstas no caput
deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto
no art. 44 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais
vantajosas com o primeiro colocado.
Parágrafo único. A negociação poderá ser feita
com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço
do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado por sua proposta permanecer acima
do orçamento estimado.
Art. 27. Salvo no caso de inversão de fases, o
procedimento licitatório terá uma fase recursal única,
que se seguirá à habilitação do vencedor.
Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor.
Art. 28. Exauridos os recursos administrativos, o
procedimento licitatório será encerrado e encaminhado
à autoridade superior, que poderá:
I – determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
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II – anular o procedimento, no todo ou em parte,
por vício insanável;
III – revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
IV – adjudicar o objeto e homologar a licitação.
Subseção III
Dos Procedimentos Auxiliares das
Licitações no Âmbito do RDC
Art. 29. São procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo disposto nesta Lei:
I – pré-qualificação permanente;
II – cadastramento;
III – sistema de registro de preços; e
IV – catálogo eletrônico de padronização.
Parágrafo único. Os procedimentos de que trata
o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e
objetivos definidos em regulamento.
Art. 30. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado
a identificar:
I – fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a
execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; e
II – bens que atendam às exigências técnicas e
de qualidade da administração pública.
§ 1o O procedimento de pré-qualificação ficará
permanentemente aberto para a inscrição dos eventuais interessados.
§ 2o A administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, nas condições
estabelecidas em regulamento.
§ 3o A pré-qualificação poderá ser efetuada nos
grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos
fornecedores.
§ 4o A pré-qualificação poderá ser parcial ou total,
contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação
ou técnicos necessários à contratação, assegurada,
em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre
os concorrentes.
§ 5o A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano,
no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.
Art. 31. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no
máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo.
§ 1o Os registros cadastrais serão amplamente
divulgados e ficarão permanentemente abertos para
a inscrição de interessados.
§ 2o Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento.
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§ 3o A atuação do licitante no cumprimento de
obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
§ 4o A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar
de satisfazer as exigências de habilitação ou as estabelecidas para admissão cadastral.
Art. 32. O Sistema de Registro de Preços, especificamente destinado às licitações de que trata esta
Lei, reger-se-á pelo disposto em regulamento.
§ 1o Poderá aderir ao sistema referido no caput
deste artigo qualquer órgão ou entidade responsável
pela execução das atividades contempladas no art.
1o desta Lei.
§ 2o O registro de preços observará, entre outras,
as seguintes condições:
I – efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;
II – seleção de acordo com os procedimentos
previstos em regulamento;
III – desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;
IV – definição da validade do registro; e
V – inclusão, na respectiva ata, do registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência
da classificação do certame, assim como dos licitantes
que mantiverem suas propostas originais.
§ 3o A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que
deles poderão advir, sendo facultada a realização de
licitação específica, assegurada ao licitante registrado
preferência em igualdade de condições.
Art. 33. O catálogo eletrônico de padronização de
compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a
permitir a padronização dos itens a serem adquiridos
pela administração pública que estarão disponíveis
para a realização de licitação.
Parágrafo único. O catálogo referido no caput
deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo
critério de julgamento seja a oferta de menor preço ou
de maior desconto e conterá toda a documentação e
procedimentos da fase interna da licitação, assim como
as especificações dos respectivos objetos, conforme
disposto em regulamento.

aos quadros permanentes dos órgãos ou entidades
da administração pública responsáveis pela licitação.
§ 1o As regras relativas ao funcionamento das
comissões de licitação e da comissão de cadastramento de que trata esta Lei serão estabelecidas em
regulamento.
§ 2o Os membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados
pela comissão, salvo se posição individual divergente
estiver registrada na ata da reunião em que houver
sido adotada a respectiva decisão.

Subseção IV
Da Comissão de Licitação

A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1o ....................................................................
Parágrafo único. ....................................................

Art. 34. As licitações promovidas consoante o RDC
serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de licitações, composta majoritariamente
por servidores ou empregados públicos pertencentes

Subseção V
Da Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
Art. 35. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação estabelecidas nos arts. 24 e 25 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se, no que
couber, às contratações realizadas com base no RDC.
LEI Nº 12.816, DE 5 DE JUNHO DE 2013
Mensagem de veto
Conversão da Medida Provisória nº 593, de 2012
Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro
de 2011, para ampliar o rol de beneficiários
e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante,
no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para estabelecer que as bolsas recebidas
pelos servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica,
no âmbito do Pronatec, não caracterizam
contraprestação de serviços nem vantagem
para o doador, para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de 1991,
para alterar as condições de incidência da
contribuição previdenciária sobre planos
educacionais e bolsas de estudo; e 6.687,
de 17 de setembro de 1979, para permitir
que a Fundação Joaquim Nabuco ofereça
bolsas de estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de
educação básica na aquisição de veículos
para o transporte escolar; e permite que os
entes federados usem o registro de preços
para a aquisição de bens e contratação de
serviços em ações e projetos educacionais.
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....................................................................................
VI – estimular a articulação entre a política de
educação profissional e tecnológica e as políticas de
geração de trabalho, emprego e renda.” (NR)
“Art. 2o ...................................................................
....................................................................................
§ 4o Será estimulada a participação de mulheres
responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de transferência de renda, nos cursos
oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação.” (NR)
“Art. 3o O Pronatec cumprirá suas finalidades
e objetivos em regime de colaboração entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com
a participação voluntária dos serviços nacionais de
aprendizagem, de instituições privadas e públicas de
ensino superior, de instituições de educação profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito
privado precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica, habilitadas nos termos desta Lei.
......................................................................” (NR)
“Art. 4o ...................................................................
....................................................................................
X – articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, nos termos da Lei no
11.692, de 10 de junho de 2008.
§ 1o A Bolsa-Formação Estudante será destinada
aos beneficiários previstos no art. 2o para cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas
concomitante, integrada ou subsequente, nos termos
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação.
......................................................................” (NR)
“Art 5o .....................................................................
§ 1o (VETADO).
....................................................................................
§ 3o (VETADO).” (NR)
“Art. 6o ....................................................................
....................................................................................
§ 3o O montante dos recursos a ser repassado
para as bolsas-formação de que trata o caput corresponderá ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino ofertante, que serão posteriormente
confirmadas como matrículas em sistema eletrônico
de informações da educação profissional mantido
pelo Ministério da Educação, observada a obrigatoriedade de devolução de recursos em caso de vagas
não ocupadas.
§ 4o Os valores das bolsas-formação concedidas
na forma prevista no caput correspondem ao custo total do curso por estudante, incluídos as mensalidades,
encargos educacionais e o eventual custeio de transporte e alimentação ao beneficiário, vedada cobrança
direta aos estudantes de taxas de matrícula, custeio
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de material didático ou qualquer outro valor pela prestação do serviço.
......................................................................” (NR)
“Art. 6o-A. A execução do Pronatec poderá ser
realizada por meio da concessão das bolsas-formação
de que trata a alínea a do inciso IV do caput do art. 4o
aos estudantes matriculados em instituições privadas
de ensino superior e de educação profissional técnica
de nível médio, nas formas e modalidades definidas
em ato do Ministro de Estado da Educação.
§ 1o Para fins do disposto no caput, as instituições
privadas de ensino superior e de educação profissional
técnica de nível médio deverão:
I – aderir ao Pronatec com assinatura de termo
de adesão por suas mantenedoras;
II – habilitar-se perante o Ministério da Educação;
III – atender aos índices de qualidade acadêmica
e a outros requisitos estabelecidos em ato do Ministro
de Estado da Educação; e
IV – garantir aos beneficiários de Bolsa-Formação acesso a sua infraestrutura educativa, recreativa,
esportiva e cultural.
§ 2o A habilitação de que trata o inciso II do § 1o
deste artigo, no caso da instituição privada de ensino
superior, estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
I – atuação em curso de graduação em áreas de
conhecimento correlatas à do curso técnico a ser ofertado ou aos eixos tecnológicos previstos no catálogo
de que trata o § 2o do art. 5o;
II – excelência na oferta educativa comprovada
por meio de índices satisfatórios de qualidade, nos
termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Educação;
III – promoção de condições de acessibilidade e
de práticas educacionais inclusivas.
§ 3o A habilitação de que trata o inciso II do § 1o
deste artigo, no caso da instituição privada de educação profissional técnica de nível médio, estará condicionada ao resultado da sua avaliação, de acordo com
critérios e procedimentos fixados em ato do Ministro
de Estado da Educação, observada a regulação pelos
órgãos competentes do respectivo sistema de ensino.
§ 4o Para a habilitação de que trata o inciso II do
o
§ 1 deste artigo, o Ministério da Educação definirá
eixos e cursos prioritários, especialmente nas áreas
relacionadas aos processos de inovação tecnológica
e à elevação de produtividade e competitividade da
economia do País.”
“Art. 6o-B. O valor da bolsa-formação concedida na
forma do art. 6o-A será definido pelo Poder Executivo e
seu pagamento será realizado, por matrícula efetivada,
diretamente às mantenedoras das instituições privadas
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de ensino superior e de educação profissional técnica
de nível médio, mediante autorização do estudante e
comprovação de sua matrícula e frequência em sistema eletrônico de informações da educação profissional
mantido pelo Ministério da Educação.
§ 1o O Ministério da Educação avaliará a eficiência, eficácia e efetividade da aplicação de recursos
voltados à concessão das bolsas-formação na forma
prevista no caput do art. 6o-A.
§ 2o As mantenedoras das instituições privadas
de ensino superior e das instituições privadas de educação profissional técnica de nível médio disponibilizarão ao Ministério da Educação as informações sobre
os beneficiários da bolsa-formação concedidas para
fins da avaliação de que trata o § 1o, nos termos da
legislação vigente, observado o direito à intimidade e
vida privada do cidadão.”
“Art. 6o-C. A denúncia do termo de adesão de que
trata o inciso I do § 1o do art. 6o-A não implicará ônus
para o poder público nem prejuízo para o estudante
beneficiário da Bolsa-Formação Estudante, que gozará do benefício concedido até a conclusão do curso.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Pronatec
sujeita as instituições privadas de ensino superior e
de educação profissional técnica de nível médio às
seguintes penalidades:
I – impossibilidade de nova adesão por até 3 (três)
anos e, no caso de reincidência, impossibilidade permanente de adesão, sem prejuízo para os estudantes
já beneficiados; e
II – ressarcimento à União do valor corrigido das
Bolsas-Formação Estudante concedidas indevidamente, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do
previsto no inciso I.”
“Art. 6o-D. As normas gerais de execução do Pronatec por meio da concessão das bolsas-formação de
que trata a alínea a do inciso IV do caput do art. 4o aos
estudantes matriculados em instituições privadas de
ensino superior e de educação profissional técnica de
nível médio serão disciplinadas em ato do Ministro de
Estado da Educação, que deverá prever:
I – normas relativas ao atendimento ao aluno;
II – obrigações dos estudantes e das instituições;
III – regras para seleção de estudantes, inclusive
mediante a fixação de critérios de renda, e de adesão
das instituições mantenedoras;
IV – forma e condições para a concessão das
bolsas, comprovação da oferta pelas instituições e
participação dos estudantes nos cursos;
V – normas de transferência de curso ou instituição, suspensão temporária ou permanente da matrícula do estudante;
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VI – exigências de qualidade acadêmica das
instituições de ensino, aferidas por sistema de avaliação nacional e indicadores específicos da educação
profissional, observado o disposto no inciso III do § 1o
do art. 6o-A;
VII – mecanismo de monitoramento e acompanhamento das bolsas concedidas pelas instituições,
do atendimento dos beneficiários em relação ao seu
desempenho acadêmico e outros requisitos; e
VIII – normas de transparência, publicidade e divulgação relativas à concessão das Bolsas-Formação
Estudante.”
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 458, DE 2013
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004, para dispor sobre período adicional
para o recebimento dos benefícios do Programa Bolsa Família em caso de alteração
na situação de elegibilidade familiar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
“Art. 2º.............................................................
........................................................................
§ 18. A elegibilidade das famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família deve ser obrigatoriamente revista a cada período de dois anos.
§ 19. Caso a condição de elegibilidade familiar seja alterada nos seis meses que antecedem a revisão prevista no § 18 deste artigo, a
concessão dos benefícios estará assegurada
por um período adicional de seis meses.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Sabe-se que o mercado de trabalho brasileiro é
extremamente volátil e que a rotatividade da mão de
obra atinge índices alarmantes. Tal situação faz com
que um desempregado consiga uma colocação no
mercado de trabalho, mas, infelizmente, não consiga
mantê-la por muito tempo.
Isso gera um grave problema em termos de assistência social, pois essa promoção na vida do trabalhador faz com que, em alguns casos, ele deixe de se
beneficiar do Bolsa Família pelo fato de a renda familiar
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ter sido incrementada e, em poucos meses, tenha de
recorrer novamente ao programa.
Para evitar essa instabilidade na renda do trabalhador carente, propomos que, mesmo que a condição de elegibilidade da família seja alterada, ela ainda
possa se beneficiar do programa por seis meses, independentemente da revisão cadastral prevista. Esse
período adicional é importante para o trabalhador saber se irá manter seu emprego e se a renda familiar
permanecerá em patamar satisfatório para garantir
sua subsistência.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
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.
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)
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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;
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
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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.
§ 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
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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)
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 459, DE 2013
Altera o art. 334 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para
aumentar a pena de contrabando de tabaco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 334 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 334..........................................................
........................................................................
§ 3º Se o contrabando for de tabaco:
Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 4º A pena aplica-se em dobro se o crime de
contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Brasil é signatário da Convenção-Quadro para
o Controle do Tabaco, que reconhece, no artigo 15, que
a eliminação de todas as formas de comércio ilícito de
produtos de tabaco, como o contrabando, a fabricação
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ilícita e a falsificação, é um componente essencial do
controle do tabaco.
O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco tem assinalado que um dos maiores desafios enfrentados é o contrabando de cigarros, apesar de a
estimativa de consumo de cigarros do mercado ilegal
tenha sofrido uma ligeira queda. Atualmente está em
torno de 27%; no início da década de 2000 estava em
torno de 30%.
Moises Dionísio, chefe da divisão de combate ao
crime da Polícia Rodoviária Federal, em reunião com
parlamentares nas Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional e de Desenvolvimento Regional,
ocorrida em 9 de outubro deste ano, salientou que: o
contrabando de cigarros é mais rentável que o tráfico
de drogas, mas, por ser considerado como um crime
de menor potencial ofensivo, é hoje um dos grandes
problemas nas fronteiras brasileiras. Destacou, ainda,
que, se dentre quatro carretas de cigarro contrabandeado, apenas uma conseguir chegar aos grandes centros brasileiros, o contrabandista, mesmo assim, terá
muito lucro. Além disso, falou que, por ser um crime
de pena de pouca relevância, a pessoa flagrada consegue ser liberada rapidamente, o que. para ele. é um
absurdo; sem contar que há uma alta capacidade de
se corromperem agentes públicos. O contrabando de
cigarros redunda em um dano horrível para a saúde
pública e alimenta a criminalidade; são quase R$ 10
bilhões que não são arrecadados por ano com essa
entrada clandestina de cigarros no País, concluiu.
Em conformidade com publicações da região
da fronteira Brasil-Paraguai, o contrabando de cigarro
é comum e atrai muitas pessoas, devido aos lucros
exorbitantes. Para se ter uma ideia, no Paraguai, a caixa de cigarro, com 500 carteiras, de marca das mais
procuradas, custa em torno de US$ 133. As carteiras
são vendidas em cidades da Fronteira com o Paraguai,
como Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e Ponta
Porã, em Mato Grosso do Sul, apurando-se um lucro
de cerca de R$ 536,00 por caixa ou mais, conforme
a cotação do dólar. Esse lucro fica dividido entre os
donos das cargas e vendedores, descontando o dinheiro da logística, que inclui a “folha de pagamento”
dos transportadores, “chapas”, policiais corrompidos
e dos agricultores que sedem suas propriedades para
armazenar as cargas.
Demais disso, os operadores do direito que trabalham nas áreas de fronteiras têm alegado que a
legislação é frágil, pois a pena administrativa não tem
surtido os necessários efeitos de intimidação, para
se evitar o cometimento do contrabando de cigarros.
Por tais motivos, conclamamos os ilustres Pares
para a aprovação deste projeto de lei, que, transfor-

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79577

mado em lei, permitirá o aperfeiçoamento do controle
do contrabando de cigarros, em nosso País.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró
LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2013
Altera o art. 334 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para
aumentar a pena de contrabando de tabaco.
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
PARTE GERAL TÍTULO I DA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
....................................................................................
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida
ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo
consumo de mercadoria:
Pena – reclusão, de um a quatro anos.
§ 1º – Incorre na mesma pena quem: (Redação
dada pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)
a) pratica navegação de cabotagem, fora dos
casos permitidos em lei; (Redação dada pela Lei nº
4.729, de 14.7.1965)
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho; (Redação dada pela Lei nº
4.729, de 14.7.1965)
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito
ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução
clandestina no território nacional ou de importação
fraudulenta por parte de outrem; (Incluído pela Lei nº
4.729, de 14.7.1965)
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de
documentos que sabe serem falsos. (Incluído pela Lei
nº 4.729, de 14.7.1965)
§ 2º – Equipara-se às atividades comerciais, para
os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras,
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inclusive o exercido em residências. (Redação dada
pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)
§ 3º – A pena aplica-se em dobro, se o crime de
contrabando ou descaminho é praticado em transporte
aéreo. (Incluído pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)
Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência
(À Comissão de Reforma do Código Penal
Brasileiro – PLS nº 236/2012.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.
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, a Senadora Ana
Amélia, que chegou aqui como a número um.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador Paim,
eu queria que fosse feita a inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador que já tinha estado
aqui, que foi e voltou.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Gostaria de me inscrever também para uma
comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador Anibal Diniz também
para uma comunicação inadiável.
Eu seria o terceiro, mas o Senador Pedro Taques
tem preferência.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Fora do microfone.) – Senador Paulo Paim,
eu cedo a minha parte a V. Exª. Só peço para falar pela
ordem, é muito rápido, não passa de dois minutos. Na
hora em que alguém se dirigir à tribuna, antes disso
eu me manifesto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu acho que V. Exª poderia, pela
ordem, falar neste momento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Já posso falar agora? E aí deixo a vaga...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Isso, e eu sou o terceiro inscrito.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, eu fiz um discurso da tribuna, dando conta do
chamado Plano Taques, que divide as emendas parlamentares que cada Senador tem direito – e aquelas
emendas que me cabem – através de audiências públicas, Senadora Ana Amélia.
Eu gostaria de registrar aqui a audiência pública
realizada no Município de Sapezal, Estado de Mato
Grosso, com mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas! Tenho aqui a imagem da foto, com o auditório
da Prefeitura lotado de brasileiros que ali moram, discutindo, através do chamado orçamento participativo,
a questão dos R$500 mil destinados à saúde, à educação ou à segurança.
O Município, através da Srª Ilma Grisoste Barbosa, Prefeita do Município de Sapezal – e aqui eu quero
registrar a presença do Secretário do Município, o Sr.
Marcos Antonio Neves, Secretário de Administração –,
conduziu essa audiência, em que os R$500 mil serão
destinados à construção do edifício sede do Corpo de
Bombeiros do Município, Sr. Presidente.
É uma forma democrática do orçamento participativo o que nós estamos denominando de Plano
Taques, para que nós possamos, tendo em conta o
IDH do Município, tendo em conta os Municípios com
menor IDH, para ali destinar as emendas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo. PT – RS) – Muito bem! Vamos para os oradores inscritos
Senador Humberto Costa, com a palavra – chegou neste momento exato; em seguida, vai ser Walter
Pinheiro, Cícero Lucena e Cyro Miranda; mas, depois de
Humberto Costa, fala a Senadora Ana Amélia, para uma
comunicação parlamentar; em seguida, Anibal Diniz.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, eu venho à tribuna, na tarde de hoje,
para falar sobre um assunto de grande relevância, que
deve ser objeto de apreciação da Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias e que tem uma
enorme incidência na vida da população brasileira. Eu
me refiro à votação do Projeto de Lei da Câmara nº
37, de 2013, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas, sobre as condições
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas
e trata do financiamento das políticas sobre drogas.
Nós temos hoje, no Brasil, uma enorme preocupação da população com esse tema. Nas cidades,
até mesmo nas cidades de menor porte, essa questão
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tornou-se um tema dos mais importantes no debate
cotidiano. E nós temos hoje, no Brasil, uma situação
de uso de drogas que já foi objeto de diversas pesquisas que mostram como se pode abordá-la de uma
forma melhor.
Em primeiro lugar, esse projeto que veio da Câmara trouxe uma série de mudanças na sua versão
original, mas com alguns aspectos que eu acho são
importantes de serem discutidos. Entre eles, a visão
que se procura colocar ali de ressaltar muito o aspecto
repressivo, o que, no que diz respeito aos usuários,
eu entendo não ser a saída para esse enfrentamento.
Pois bem, entre as propostas que entendo devam
ser mexidas e discutidas, nós temos, por exemplo, a
questão da ampliação do processo de apenamento
dos envolvidos no uso das drogas. Nós temos uma visão de que hoje já temos as nossas cadeias, as nossas penitenciárias cheias, um espaço onde, inclusive,
em vez de haver uma reeducação, o que há, muitas
vezes, é um processo de aprendizado sobre como o
preso deve se colocar nas atividades ilícitas que pratica. É, como se diz, uma verdadeira escola do crime.
E, muitas vezes, um pequeno delito termina levando
pessoas à prisão sem que haja uma solução efetiva
para o problema que nós estamos abordando, que é
o consumo das drogas.
Pois bem, pesquisas várias têm mostrado, entre
elas a do Grupo de Pesquisas em Política de Drogas
e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, divulgada em junho passado, que 25%
dos detentos do Brasil estão presos por crimes relacionados a drogas, sendo que, no universo feminino,
essa proporção alcança 60% – até porque, no caso
do público feminino, nós temos muitas vezes as mulheres presas porque terminam sendo intermediárias
no tráfico, na condução de drogas até o ambiente do
presídio, e, muitas vezes, flagradas, passam a ser objeto de apenamento.
Nós entendemos que uma proposta que trate
do tema das drogas deve ter como referência, em
primeiro lugar, estabelecer algumas distinções importantes. É necessário estabelecer a distinção entre o
que é o traficante e o que é o usuário ou dependente,
para que nós possamos ter políticas específicas para
tratar a questão.
Do ponto de vista da repressão ao tráfico, naturalmente que nós temos que criar todas as condições
para que os órgãos de repressão atuem no sentido
de inibir esse tipo de prática, de atividade. Temos que
ter, cada vez mais, eficiência não só nos processos de
investigação, como também nos processos jurídicos
que se dão posteriormente. Mas entendemos que se
faz necessário estabelecer uma distinção entre o que
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é o traficante e o que é o usuário, sob pena de termos
legislações que vão criminalizar aqueles que, em verdade, muitos na condição de dependentes, precisam
muito mais de atendimento à saúde do que efetivamente
de ação repressiva por parte dos órgãos de segurança.
Outra coisa importante é que nós não podemos
permitir nenhum retrocesso no que diz respeito aos
avanços conseguidos na Política Nacional de Saúde
Mental nos últimos anos, em que o tema dependência
de drogas é relevante.
Ao longo de muitos anos, neste País nós só tivemos uma alternativa para o tratamento das pessoas
que sofrem de distúrbios mentais: era a internação
pura e simples em hospitais psiquiátricos, na maioria
das vezes, ou 100% das vezes, estabelecendo um isolamento do paciente em relação à sociedade, à sua
família, utilizando-se pseudotratamentos que, muitas
vezes, levavam à cronificação desses pacientes, e não
ao controle das doenças e ao restabelecimento deles.
Ao longo do tempo, tivemos um trabalho de conquista importante no enfrentamento desse modelo asilar.
E esse processo, fruto de um luta bastante importante ao longo dos anos 90, parte dos anos 80 também,
uma parte da primeira década do século XXI, produziram uma mudança profunda nesse sistema que hoje,
inclusive, faz com que o Brasil seja reconhecido como
um dos países que mais avanços apresentou nessa
área das políticas de reforma da assistência psiquiátrica e de atenção à saúde mental. Hoje nós temos um
sistema extra-hospitalar, ambulatorial bastante importante, que inclui os centros de atenção psicossocial,
ações na área de ressocialização, como as residências
terapêuticas, enfim, que precisam ser incentivados. Os
CAPS, por exemplo, vários deles hoje atuam na área
do atendimento às dependências químicas; são os
CAPS-AD, que precisam ser estimulados, ampliados,
porque o enfretamento a esse problema da dependência de drogas é, acima de tudo, um enfrentamento de
um problema de saúde pública.
Então, alguns temas são muito caros nessa luta,
entre eles toda uma rediscussão sobre a questão do
internamento compulsório ou internamento involuntário,
que hoje já é tratado na Lei de Reforma da Assistência
Psiquiátrica. Originalmente, nesse projeto, vinha na
forma da internação compulsória. O Plenário da Câmara promoveu já mudanças importantes, eliminando
essa possibilidade da internação compulsória, mas
deixando em aberto, de certa forma, a possibilidade
do chamado internamento voluntário, com um leque
muito amplo sobre aqueles que têm a oportunidade
ou a possibilidade ou o direito de requerer o internamento involuntário.
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Então, essa é uma questão que precisa também
ser objeto. Acho que a internação involuntária precisa
ser regulamentada, mas não na lei que trata do tema
das drogas de uma forma mais ampla, e, sim, na lei
que trata da reforma da assistência psiquiátrica no
nosso País.
Mas eu ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) – Senador Humberto, V. Exª traz um tema de suma
importância: a necessidade de que nós diferenciemos
o usuário de substância entorpecente, que deve ser
tratado de forma diferente, por óbvio, daquele que é
traficante. No Projeto do novo Código Penal, que nós
estamos relatando, cujo relatório será entregue no dia
2 de dezembro, nós estabelecemos essa diferença,
sim. Mas, mais do que a diferença entre o usuário e o
traficante, nós precisamos, dentro do que se denomina
tráfico de substância entorpecente, estabelecer regras
para o chamado cedente usual. Parece-me que nós
temos, hoje, no Brasil, 550 ou 570 mil presos, sendo
que a grande maioria destes está presa por envolvimento com tráfico de drogas. Não é o grande traficante,
mas aquele que comete esse crime em determinado
momento, mesmo não tendo qualquer ligação com
nenhuma organização criminosa. Precisamos separar
isso. A respeito da internação compulsória, também
concordo que ela deve ser tratada em uma legislação especifica, não na que trata de drogas, porque a
questão é psicossocial, e V. Exª, como profissional da
área, conhece o assunto muito mais. Nós vamos debater esse tema em audiência específica para tratar
do assunto na Comissão de Segurança, de que V. Exª
faz parte. Aliás, hoje, às duas e trinta, teremos uma
audiência com o Secretário de Segurança do Estado
de São Paulo, com o Secretario de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e com a Drª Regina Miki, do
Ministério da Justiça, para discutir esse tema. Parabéns pela vossa fala!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu discurso. Fico muito feliz de ver que V.
Exª, um dos Senadores mais influentes nesta Casa,
defende esse ponto de vista, porque eu acredito que,
muitas vezes, o senso comum impede uma maior reflexão sobre a questão.
Entendo que teremos todas as condições de
ter um relatório bastante avançado, não só pelo fato
de o Senador Antonio Carlos Valadares, o Relator na
Comissão de Constituição e Justiça, ser alguém que
sempre, no relato de projetos, procurou ouvir todas as
partes e se guiar pela ideia da construção do consenso,
mas também pelo fato de estar discutindo com todos
os segmentos envolvidos nessa questão.
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Ao final, tenho certeza de que vamos ter uma
proposta onde o tema da saúde estará salientado e
que mostrará que o problema das drogas precisa ser
visto de uma forma muito ampla. Sou psiquiatra, sou
defensor da reforma psiquiátrica, implementei vários
pontos dessa reforma como Ministro da Saúde, mas
entendo, até pela minha experiência profissional como
psiquiatra, que nós não podemos abrir mão de qualquer
forma de atendimento a essa população.
Por isso, sou defensor da ideia da regulamentação
e do reconhecimento das comunidades terapêuticas
como espaços de acolhimento para essas pessoas dependentes e que possam atuar articuladamente com
o sistema de saúde para nós termos possibilidade de
maior reinserção social, para nós termos possibilidade fazer funcionar, por outros meios, aquilo que não
funcionou para alguns.
Eu estou fazendo essa primeira abordagem hoje,
mas pretendo utilizar esta tribuna mais vezes para
aprofundar e debater essa questão.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela tolerância,
e também aos demais colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Humberto
Costa, como orador inscrito.
Para uma comunicação parlamentar, Senadora
Ana Amélia.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Quer trocar?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Fora do microfone.) – Eu fiz uma permuta... (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Ela permutou com o Senador
Anibal Diniz.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim,
Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da
Rádio Senado.
“No começo, pensei que estivesse lutando para
salvar seringueiros. Depois, pensei que estava lutando
para salvar a Floresta Amazônica. Agora, percebo que
estou lutando pela humanidade.”
Essa frase foi dita por Chico Mendes, cujo assassinato está completando 25 anos neste ano de 2013.
E ontem, na Universidade de Brasília , UnB, exatamente no Espaço Multiuso, foi feita uma homenagem,
uma bonita homenagem a Chico Mendes, a que tive
o privilégio de estar presente, juntamente com sua filha, Ângela Mendes, seu primo, Raimundo Mendes de
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Barros, o Júlio Barbosa, Secretário do Meio-Ambiente
do Partido dos Trabalhadores, nacional, e também o
João Alberto de Araújo Lima, o Lote, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro
Grau da Universidade Federal do Acre, o Sintest. Essa
homenagem foi feita na Praça Chico Mendes, da UnB,
onde foi construído um busto dedicado a Chico Mendes e onde está sua célebre frase que acabei de citar.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que essas anotações
pudessem constar dos Anais do Senado Federal, porque é muito importante saber que Chico Mendes, que
sempre foi um amigo da academia, ainda que não tenha tido a oportunidade de fazer uma universidade,
sempre se fez presente quando convidado a falar para
estudantes e professores.
Ontem, na Universidade de Brasília, através do
evento que aconteceu na Praça Chico Mendes, foi feita
essa homenagem a ele como parte da programação
deste ano em que completamos 25 anos sem Chico.
O evento leva o nome “25 anos – Chico Mendes Vive
Mais: Território, Agricultura e Extrativismo.” Ele faz parte da Semana Universitária e será realizado até o dia
7 de novembro.
Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que isso constasse dos Anais do Senado, na sessão de hoje, e que
V. Exª pudesse dar como lido esse documento que
acabo de citar aqui neste espaço.
Eu também gostaria de registrar que apresentei duas emendas ao Anexo de Metas e Prioridades
da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2014. Esse
Anexo é específico das programações que compõem
as metas e prioridades para o próximo ano. Uma prevê
a construção de um trecho ferroviário entre Lucas do
Rio Verde, no Mato Grosso, terra do Senador Pedro
Taques, e Cruzeiro do Sul, no Acre, na Ferrovia Transcontinental EF-354.
Essa emenda está baseada no fato de o transporte ferroviário brasileiro atravessar um período de
revitalização em sua participação nos outros modais
utilizados no País. O Governo decidiu criar órgãos que
sejam responsáveis pelo desenvolvimento do setor.
Com as privatizações, o modal ferroviário passou a
crescer de forma significativa, porém ainda pequena.
A ferrovia é um projeto ambicioso do Governo
brasileiro, que tem por objetivo a integração regional
e a redução dos custos de transportes.
A Ferrovia Transcontinental EF-354 partirá do litoral norte fluminense e passará por Muriaé, Ipatinga
e Paracatu, em Minas Gerais, por Brasília, no Distrito
Federal, por Uruaçu, em Goiás, por Cocalinho, Ribeirão
Castanheira e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, por
Vilhena e Porto Velho, em Rondônia, e pelo Rio Bran-
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co e Cruzeiro do Sul, no Acre, até chegar à localidade
de Boqueirão da Esperança, na fronteira com o Peru.
A Transcontinental terá, após concluída, um percurso de 4.400 quilômetros. Atualmente, deverá se prolongar do litoral fluminense, Rio de Janeiro, até Lucas
do Rio Verde, no Mato Grosso. A obra foi prevista para
ser desenvolvida pela Valec Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, com um custo estimado de R$6,4
bilhões, com recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento, PAC I e II.
O prolongamento da Ferrovia de Lucas do Rio
Verde, Mato Grosso, até a localidade de Boqueirão da
Esperança, na fronteira do Acre com o Departamento
de Ucayali, no Peru, está na pauta dos governos da
Região Norte.
A estratégia é dispor de um eixo ferroviário viável
para a exportação dos produtos amazônicos – farinha,
castanha, borracha e produtos florestais certificados,
madeireiros e não madeireiros –, além de milhares
de toneladas de grãos e outros produtos ligados ao
agronegócio do Centro-Oeste brasileiro, que chegarão aos portos...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) –... do Pacífico com maior facilidade.
E, ainda, essa ferrovia servirá para facilitar a importação de fosfato, cobre, insumos e cimento para a
Estado do Acre, que não dispõe de minérios e matéria-prima para a construção civil, importante atividade
econômica no Estado.
Do lado peruano, em 25 de março de 2008, o governo do Peru promulgou a Lei nº 29.063, que declara
a necessidade pública e o interesse nacional na construção, em território peruano, da Ferrovia Transcontinental Brasil-Peru Atlântico-Pacífico, a Fetab Project.
Os trilhos em território peruano começariam perto
da cidade brasileira de Boqueirão da Esperança. Na
realidade, trata-se de uma localidade acima de Cruzeiro do Sul, que fica a 105 quilômetros...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Fora do microfone.) – ... de Cruzeiro do Sul.
Um minuto para concluir, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Os trilhos em território peruano começariam
perto da localidade de Boqueirão da Esperança, que
fica a 105 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no Acre,
continuando rumo a Pucallpa, na região de Ucayali,
e, de lá, para Tingo María.
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Desse local, seguiria ao norte, paralelamente à
Estrada Marginal, até Tarapoto e Moyobamba e, em seguida, até o litoral, nos portos de Paita e Piura Bayóvar.
Além disso, a ferrovia teria um ramal de Tingo María
até Cerro de Pasco, que se interligam com a estação
ferroviária central, podendo chegar também ao porto de
Callao, perfazendo um total entre 1,2 mil quilômetros.
Dessa forma, Srª Presidente, eu informo que, sintonizado com esse projeto estratégico que envolve os
governos brasileiro e peruano, eu tive a oportunidade...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Eu tive a oportunidade de ter incluído esta emenda que prevê a construção do trecho ferroviário entre
Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, até Cruzeiro do
Sul, e nós esperamos que o que foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento possa ser reafirmado no
Plenário do Senado Federal, para que a gente tenha
essa obra prevista no plano estratégico de realização
do nosso Governo Federal em 2014.
E ficamos na esperança de que essa obra, verdadeiramente, entre no papel e aconteça para ajudar
no fortalecimento do projeto de desenvolvimento de
toda a Região Amazônica, porque essa ferrovia transcontinental vai dar um grande suporte para o escoamento de produtos e também para a importação de
produtos na Região Amazônica e também no Centro-Oeste brasileiro.
Agradeço pela tolerância do tempo, faço este
registro e peço a...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Peço a gentileza de V. Exª autorizar a publicação, na íntegra, desse documento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA LEMBRA
25 ANOS DA MORTE DE CHICO MENDES
O senador Aníbal Diniz (PT-AC) participou nesta
segunda-feira (5) da abertura da homenagem realizada
pela Universidade de Brasília aos 25 anos da morte do
líder sindical, seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Estava presente também a filha de Chico Mendes,
Ângela Mendes.
O evento “25 anos Chico Mendes Vive Mais - território, agricultura e extrativismo” faz parte da Semana
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Universitária e será realizado até o dia 7 de novembro.
Contará com uma série de painéis, debates, lançamento de livro e visita a uma comunidade quilombola,
além da participação de parentes e companheiros de
luta de Chico Mendes.
Na abertura, o senador Aníbal citou as conquistas
institucionais do Acre desde 1990, quando o senador
Jorge Viana disputou o segundo turno das eleições
para o governo do Estado, e em 1992, quando disputou a Prefeitura de Rio Branco. “No Acre, o modelo de
desenvolvimento sustentável do Estado é devido ao
legado de Chico Mendes. É um desenvolvimento que
permite a preservação da floresta. O Acre tem 87% da
floresta preservada e temos de ser cobrados para que
não nos afastemos desse ideal”, afirmou.
Participaram também da homenagem Raimundo Mendes de Barros, o Raimundão, seringueiro e
sindicalista, primo de Chico Mendes; Júlio Barbosa,
secretário nacional de Meio Ambiente do PT, e João
Alberto de Araújo Lima, o Lote, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau
(Sintest), além de professores da universidade e autoridades do governo.
Na Praça Chico Mendes, na UnB, está o busto de
Chico Mendes com a célebre frase do ambientalista:
“No começo pensei que estivesse lutando para salvar
seringueiros, depois pensei que estava lutando para
salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou
lutando pela humanidade”.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 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) – Na forma regimental, Senador Anibal Diniz,
será atendida a solicitação de V. Exª para transcrição,
na íntegra, nos Anais do Senado Federal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem, Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Presidenta, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem...
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Eu gostaria de confirmar a minha inscrição para uso
da palavra como Líder do Partido da República, por
gentileza.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Alfredo Nascimento, V. Exª já está
inscrito, pelo Partido da República. Antes do senhor,
estão os Senadores Mário Couto, pela Minoria, e Os-
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valdo Sobrinho, pelo PTB. Depois, V. Exª e o Senador
Walter Pinheiro, pelo PT.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Apenas para apoiar a fala do Senador Aníbal.
Esta ferrovia ligando Campinorte, Goiás, até Lucas do
Rio Verde, cortando Rondônia e chegando ao Acre, é
importante para o Centro-Oeste brasileiro para que
nós possamos acessar os povos do oeste. Nós temos
40 milhões de almas ali nos países dos Andes e não
acessamos, turisticamente, comercialmente, economicamente, esses indivíduos que ali se encontram.
Eu quero cumprimentar o Senador Anibal e tenho
certeza de que nós do Estado de Mato Grosso, os três
Senadores, apoiamos essa sua fala.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Como nesse trajeto existem muitas almas
gaúchas, Senador Pedro Taques, a Mesa, o Senador
Paulo Paim, o Senador Simon e eu também apoiamos
esse projeto, que, certamente, é benéfico para todas
as regiões brasileiras, porque é a integração e a nacionalidade.
Meus cumprimentos.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador Paulo Paim, por permuta com o Senador Walter
Pinheiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, quero fazer um registro sobre o Conselho Nacional do
Ministério Público.
O Conselho Nacional do Ministério Público, por
meio de seu Presidente, Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, convidou-nos para o lançamento nacional da
campanha “Conte até 10” nas escolas.
O lançamento da campanha acontecerá no dia
7 de novembro, às 16 horas. Ela tem como objetivo
sensibilizar a sociedade para evitar os homicídios cometidos por impulso que ocorrem em situações como
brigas em bares, discussões no trânsito ou entre vizinhos. O alvo são os crimes que acontecem em função
da banalização da violência, da falta de tolerância, da
ação impensada no momento da raiva. Daí a proposta
de contar até dez e manter o controle.
A ação é uma iniciativa do Conselho Nacional
do Ministério Público, em parceria com a Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança Pública, integrada
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pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério
da Justiça.
A estratégia da campanha “Conte até 10” quer ir
além da qualificação e sensibilização dos agentes do
sistema de Justiça; quer, na verdade, engajar também
a sociedade civil, principalmente os jovens, que estão
na fase de aprendizagem e construção do conceito de
cidadania e respeito ao próximo.
O Ministério Público organizou eventos regionais
de lançamento – alguns em escolas públicas com histórico de violência – para mobilizar a sociedade local.
Os roteiros de aulas têm como objetivo sugerir
aos professores das escolas de ensino médio como
tratar o tema da violência em sala de aula.
O assunto é abordado sob a ótica de quatro temas relevantes que tratam das causas e das consequências dos homicídios por motivos, repito, fúteis e
de violência gratuita.
Quero, assim, cumprimentar a todos aqueles que
estão envolvidos nessa belíssima iniciativa, chamada
“Conte até 10”, antes de tomar uma decisão, principalmente no caso de violência.
E, para reforçar as falas que constam da campanha, repito: Paz. Essa é a atitude! Paz. Essa é a atitude! Valente mesmo é aquele que não briga! Valente
mesmo é quem não briga! Conte até 10. A raiva passa.
A vida fica e diz: muito, muito obrigada.
Srª Presidente, faço outro rápido registro. Como
é de praxe, todos os anos, na Feira do Livro de Porto
Alegre, nós lançamos um livro. Neste sábado, eu lanço, na Feira do Livro, o exemplar Para além do que os
olhos veem, Volume II.
Enfim, registro que, no dia 9 de novembro, sábado, a partir das 15 horas, estaremos no pavilhão central da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da
Alfândega, autografando o livro. Para Além do que os
Olhos Veem, Volume II.
O livro é uma bela e fascinante viagem a um tema
universal. Ele convida o leitor a adentrar o terreno fértil
e valoroso dos direitos humanos e a viajar por experiências compartilhadas durante audiências públicas,
viagens, ações que tivemos aqui em Brasília e no País.
Nesse dia, Srª Presidenta, também dialogarei com
todos, principalmente sobre a campanha que vamos
lançar e que vai decolar mesmo a partir do ano que
vem, “Violência Zero”, baseada na CPI da qual devo ser
o Presidente ou o Relator. A Senadora Lídice da Mata,
que teve a iniciativa, é quem vai escolher a presidência
ou a relatoria, para combatermos a violência contra os
jovens, principalmente contra os jovens negros. Por
que isso? A cada 10 jovens que são assassinados, oito
são negros. Claro que o objetivo é dialogar e construir
políticas de combater toda a violência.
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Enfim, demonstrarei lá que foi uma vivência esplêndida o que relato em Para Além do que os Olhos
Veem, Volume II. Ali retratamos os legítimos anseios
do nosso povo na busca dos seus direitos.
Srª Presidenta, terminando, nesses últimos três
minutos – e desde já agradeço a V. Exª que, gentilmente, veio assumir a Presidência neste momento –,
informando que às 15 horas, estaremos com o Ministro
Garibaldi, para discutir o PL nº 250, de nossa autoria,
que trata da aposentadoria especial para as pessoas
com deficiência.
Claro que um já está votado, entrou em vigor em
outubro, para a área privada; mas, na área pública, não
está votado, não está regulamentado, dependendo ainda de aprovação. Por isso, estaremos lá com o Ministro.
E aproveitarei para passar em mais uma conferência nacional de combate ao preconceito e ao racismo, organizada pela Seppir.
Aproveito o momento, para agradecer à Presidenta Dilma, que esteve ontem na conferência e deu
um destaque especial ao Estatuto da Igualdade Racial,
projeto de nossa autoria, que esta Casa aprovou por
unanimidade. E eu tive também o prazer de relatar – e
lá foi muito debatido – a política de cotas na Comissão
de Direitos Humanos e na Comissão de Educação.
Agradeço àqueles que também lá, naquele evento,
lembraram a importância da lei de nossa autoria que
diz que a injúria, quando se constitui de…
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – … referência a outrem de forma preconceituosa,
também é crime inafiançável e não prescreve.
Meu carinho ao Caó, já que eu fui Relator da lei
de sua autoria, que também regulamenta essa questão.
E escrevi – com ele, com a Benedita, com Edmilson,
com Domingos Leonelli e João Herrmann – o capítulo
do art. 40 que garante a terra dos quilombolas. E foi
com eles também que eu estive na África do Sul, exigindo a libertação do Mandela.
Agradeço, aqui, aos familiares do grande Abdias
do Nascimento que lembraram, naquele evento com
os companheiros, de uma poesia que fiz, quando ele
completou 90 anos: Abdias um homem à frente do
seu tempo.
Por fim, Srª Presidenta, eu termino aqui lembrando a importância…
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – … desse evento organizado pela Seppir e que
contou ontem, na abertura, com a presença da Presidenta Dilma, que discorreu sobre o tema com muita
competência, inclusive destacando a importância das
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políticas públicas a partir do Estatuto da Igualdade
Racial.
Era isso.
Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim pela
abordagem do tema.
Convido para fazer uso da palavra, como Líder
da Minoria, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Senadora Ana Amélia, quanta honra vê-la dirigindo
esta Casa na tarde de hoje.
Senadores e Senadoras, Senadora Presidenta,
o Brasil inteiro, ontem, viu como funciona a Nação
brasileira. O Brasil inteiro, ontem, viu, por meio da TV
Senado, como os bastidores funcionam, como quem
é amigo da Presidenta não pode ser atingido. Até ministros mandaram para cá para arquivar a CPI da CBF
e das Federações.
Quero dizer à Nação brasileira que não vou parar. Quero dizer à Nação brasileira que este Senador
paraense está aqui porque os paraenses confiaram
em mim, e eu não posso decepcioná-los.
Vim para cá para zelar pelo meu Pará e pelo meu
querido País. Vim para cá para defender a população
paraense e brasileira. Não vim para cá para me servir;
vim para cá para servir ao meu povo, da minha Pátria
e da minha terra. Como fico decepcionado quando
este Senado responde à Nação dizendo que não quer
fiscalizar a roubalheira que existe neste País. Roubo
comprovado! Vou encaminhar ao Ministério Público as
fitas que tenho.
Não adianta, Marin! Não adianta fazer o que tu
fizeste! Eu não vou parar. A minha obrigação constitucional é servir à minha Pátria. A minha obrigação
constitucional é defender o meu Estado e a minha
Pátria, e assim o farei, sem covardia, com honra, com
decência, com moral, pensando nos meus filhos e na
minha família, dando honradez à minha família, não
sendo leviano. É assim que se conhece o homem.
Quero agradecer aos Senadores que assinaram
o requerimento da CPI e não retiraram suas assinaturas. Aqueles que retiraram...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– ... dão comprovação do medo, do terror ao governo.
Aqueles que retiraram as suas assinaturas, que prestem
contas com o seu povo, porque o meu povo sabe que
eu queria fiscalizar a roubalheira que existe dentro das
federações e da Confederação Brasileira de Futebol.

416

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Não me retratei e não me retratarei de tudo aquilo
que disse ontem porque falei a verdade, porque disse a verdade. Não generalizei, Senadores! Sei que,
neste Senado...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... a maioria dos Srs. Senadores são sérios, são
decentes (Fora do microfone.), são honestos...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Já vou descer, Presidenta.
Tanto assim que, na sua maioria, 26 Senadores
– e eu destaco aqui a figura do Senador Vital do Rêgo,
que, mesmo tendo o seu nome para assinar a retirada,
mostrou ser homem, mostrou ser brasileiro, mostrou
ser leal à Pátria e não retirou o seu nome, dando exemplo de como age aquele em que se pode colocar um
H maiúsculo na frente do chamado homem brasileiro.
Continua a minha luta! Não vou parar, Marin! Vou
mostrar as tuas sujeiras! Vou reapresentar a CPI...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Fora do microfone.) – Quantos bilhões eu tentei economizar com a CPI do Dnit? Quantos milhões estão
saindo pelo ralo? Dinheiro do povo brasileiro, dinheiro
do imposto que o povo brasileiro paga!
Arquivaram a CPI do Dnit e, depois, descobriram
o roubo de milhões e milhões. Arquivaram a CPI da
CBF e vão descobrir o roubo de milhões mais tarde.
Esta é a Nação brasileira dos dias de hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – No Dnit, a roubalheira já começou; no Dnit não
deram uma trégua – e já vou descer, Presidenta, prometo. Não deram uma trégua sequer!
Já estão roubando novamente!
Ora, Brasil, o Diretor que foi para lá salvar o DNIT
pagou R$48 milhões, num total de R$71 milhões, para
uma construtora e vive viajando no jatinho da construtora. Quanta amizade! Quanto relacionamento!
Eis o nosso Brasil! Eu já dizia – e desço desta
tribuna já me arrumando, Presidenta: no Brasil, quem
for amigo do Governo pode roubar. Aproveitem, roubem! Aqui não pega nada! Não há CPI nenhuma! O
Governo manda arquivar. Viram? Viram ontem como
é? O cara bate no peito e diz assim: “Eu fui com os
Senadores, sim, para eles retirarem as assinaturas!”.
Ninguém tem mais vergonha, Brasil. Acabou a vergonha! Quem for apadrinhado do Governo pode roubar,
que não pega nada, Ruben.
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Esse é o Brasil de hoje, minha querida Senadora, à qual peço desculpa. Agradeço a tolerância de V.
Exª, que tem minha admiração.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP– RS) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Ruben Figueiró, em permuta com o Senador Cícero
Lucena.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minhas palavras iniciais são de agradecimento à eminente
Senadora Ana Amélia pela oportunidade que me dá
de falar neste instante a V. Exªs.
Estou apresentando hoje um projeto de lei cujo
objetivo é aumentar a punição para os contrabandistas
de cigarros. A proposição altera o art. 334 do Código
Penal, estabelecendo pena de dois a seis anos de
cadeia e multa. Hoje, a punição varia de um a quatro
anos. Se o contrabando ocorrer por transporte aéreo,
a pena aplica-se em dobro.
O Brasil é signatário da Convenção-Quadro para
o Controle do Tabaco, que reconhece, no art. 15, que
a eliminação de todas as formas de comércio ilícito de
produtos de tabaco, como o contrabando, a fabricação
ilícita e a falsificação, é um componente essencial do
controle do tabaco.
O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco
tem assinalado que um dos maiores desafios enfrentados é o contrabando de cigarros, apesar de a estimativa
de consumo de cigarros do mercado ilegal ter sofrido
uma ligeira queda: atualmente, está em torno de 27%;
no início da década de 2000, era de 30%.
O contrabando de cigarros provoca dano horrível
à saúde e alimenta a criminalidade. Anualmente, quase R$10 bilhões deixam de ser arrecadados devido a
essa entrada clandestina de cigarros no País.
A sugestão para elaborar a proposição que agora
apresento partiu do chefe da Divisão de Combate ao
Crime da Polícia Rodoviária Federal, Sr. Moisés Dionísio, que participou de audiência pública proposta por
minha iniciativa sobre segurança nas fronteiras, em 9
de outubro passado, nas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Na ocasião, Srª Presidente, o Inspetor Dionísio
salientou que o contrabando de cigarros é mais rentável que o tráfico de drogas. Apesar de ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, é hoje
um dos grandes problemas nas fronteiras brasileiras
e, com destaque, no meu Estado de Mato Grosso do
Sul. Destacou ainda o depoente que, se dentre quatro carretas de cigarro contrabandeado apenas uma
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conseguir chegar aos grandes centros brasileiros, o
contrabandista, mesmo assim, terá muito lucro. Além
disso, falou que, por ser um crime de pena de pouca
relevância, a pessoa flagrada consegue ser liberada
rapidamente. Ele também ressaltou o fato da alta capacidade de se corromperem os agentes públicos.
Em conformidade com a mídia da região da fronteira Brasil-Paraguai, o contrabando de cigarro é comum
e atrai muitas pessoas, devido aos lucros exorbitantes.
Para se ter uma ideia, no Paraguai, a caixa de cigarro com 500 carteiras de marca das mais procuradas
custa em torno de US$133. As carteiras são vendidas
em cidades da fronteira com o Paraguai, como Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e Ponta Porã, em
Mato Grosso do Sul, apurando-se um lucro de cerca
de R$536,00 por caixa ou mais, conforme a cotação
do dólar. Portanto, é um extraordinário negócio para
traficantes e contrabandistas.
Esse lucro fica dividido entre os donos das cargas
e os vendedores, descontando o dinheiro da logística, que inclui – entre aspas – a “folha de pagamento”
dos transportadores, “chapas”, policiais corrompidos
e agricultores que sedem suas propriedades para armazenar as cargas.
Os operadores do Direito que trabalham nas áreas
de fronteiras têm alegado que a legislação é frágil, pois
a pena administrativa não tem surtido os necessários
efeitos de intimidação para se evitar o cometimento do
contrabando de cigarros.
Entendo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que essa questão do contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil, pela dimensão que tem, pelos
prejuízos que causa à saúde dos dependentes, pelos
prejuízos que traz devido à sonegação de tributos,
pela concorrência desleal com a indústria do tabaco
no Brasil e, sobretudo, pelo influxo do aumento da
criminalidade e pelo mau exemplo que transmite à juventude, merece uma atenção especial do Congresso
Nacional. Daí por que, Srªs e Srs. Senadores, clamo
pela atenção de V. Exªs à tramitação do projeto que
ora submeto à elevada consideração, de início, desta
Casa do Congresso. Estou certo de que esse projeto,
se transformado em lei, permitirá o aperfeiçoamento
do controle do contrabando de cigarros em nosso País.
É essa a proposta, repito, que trago à consideração dos meus ilustres Pares, para coibir, se possível for,
a sanha daqueles que desvirtuam o comércio legal em
nosso País e trazem prejuízos à nossa sociedade, aos
tributos e, sobretudo, à nossa mocidade, que depende
muito de assistência e de leis rigorosas em nosso País.
É o meu pronunciamento, Srª Presidente.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Angela Portela,
2ª Secretária.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Ruben
Figueiró.
Convido a usar da palavra, para fazer uma comunicação inadiável, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para uma comunicação inadiável. 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, é particularmente gratificante voltar a falar
sobre esse tema, Senadora Angela Portela, já que V.
Exª partilha das mesmas opiniões que tenho a respeito
dessa questão relacionada à Meta 4 do PNE – Plano
Nacional de Educação.
A inclusão escolar deve ser opcional. O nosso
Jornal do Senado, hoje, brinda-nos com uma completa cobertura a respeito do que aconteceu ontem na
audiência pública da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, presidida pelo nosso colega Senador Cyro
Miranda, da qual tenho a honra de ser Vice-Presidente.
Ali ficou muito claro que o aluno, o pai dele ou a família
dele devem ter direito de escolha. Esse é um princípio
básico da liberdade, da democracia.
Existem algumas expressões muito importantes,
e a que mais me impressionou veio de um homem que
é, ao mesmo tempo, uma autoridade – é Secretário de
Educação do Estado do Paraná – e pai de uma criança
ou de um adulto portador de necessidades especiais,
o nosso ex-colega Flávio Arns. Disse ele:
Todo mundo na classe comum é radicalismo.
É uma falta de respeito com a família e com a
comunidade e até uma falta de humanidade
[ou de humanismo]. Duas perguntas precisam
ser feitas [questionou ele]: de que essa criança,
adolescente, jovem e adulto com deficiência
[portadores de necessidades especiais] precisam? Onde ele pode ser bem atendido?
O ex-Senador e atual Secretário de Educação do
Paraná resumiu claramente e até levou junto um documento que foi conhecido pelos participantes, mostrando
a posição de todos os Secretários de Educação dos
Estados brasileiros reunidos no Consed, o Conselho
desses Secretários, que é pela manutenção do texto
aprovado pela Câmara para a chamada Meta 4. É dito
no texto que, “preferencialmente” em escola regular,
deve ser feita a matrícula da criança portadora de necessidades especiais. É dito “preferencialmente”. Essa,
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portanto, é a palavra que dá liberdade a todos os pais e
familiares de escolherem o melhor lugar para seu filho.
Assim, eu queria também dizer que “uma escola
não exclui a outra”. A escola regular ou a escola de
ensino especial não são excludentes. A frase “uma escola não exclui a outra” é do Vice-Presidente da Federação Nacional das APAEs, José Turose, que resumiu
a essência do que trata a Meta 4 no Plano Nacional
de Educação.
Muitos foram os Senadores, como a Senadora
Angela Portela e o Senador Rodrigo Rollemberg, que
aqui se pronunciaram.
Na Comissão de Constituição e Justiça, da qual
não faço parte, pedi ao Senador Francisco Dornelles
que fizesse uma emenda que tivesse a mesma natureza da sua, para preservar a Meta 4 quando da votação da matéria nesta Casa. Por quê? Exatamente por
conta da necessidade de se dar liberdade. O radicalismo sempre é o caminho menos recomendado numa
democracia e num tema tão delicado quanto esse, que
é o da educação e o do acolhimento das crianças portadoras de necessidades especiais.
Ontem, também o Senador Rodrigo Rollemberg
fez aqui a defesa candente disso. Visitamos, junto com
o Senador Cyro Miranda e com o Senador Rodrigo
Rollemberg, o Centro de Ensino de Educação Especial do Distrito Federal, que tem mais de 350 alunos.
É uma situação, um cenário comovente! Pudemos
ver o envolvimento das professoras, dos servidores,
das famílias. Aquela não é uma escola simplesmente,
aquela é uma família, em que todos têm dramas muito parecidos. E, quando há dramas parecidos, é mais
fácil suportar e enfrentar o desafio de uma educação
de qualidade e de um acolhimento com inclusão. Foi
o que nós vimos naquela manhã, quando visitamos o
Centro de Educação Especial do Distrito Federal. Na
Capital Federal, há 13 Centros de Educação Especial.
E é exatamente por isso que nós estamos aqui voltando a defender isso.
Nessa visita, também estava um Procurador da
República que fez uma argumentação nesse sentido,
porque ele é também um homem da lei, um homem
que conhece a Constituição, mas é, sobretudo, pai de
uma criança portadora de necessidade especial que
está naquela escola. Esse Procurador teve a felicidade de interpretar, à luz da Constituição, o direito do
cidadão, do pai da criança ou da família da criança de
fazerem sua escolha. É exatamente disso que estamos
tratando, e não de impor aos pais uma escola que a lei
determina, mas uma escola em que o pai sabe que a
criança estará acolhida da melhor maneira possível,
necessária para o seu bom atendimento e o seu rendimento escolar.
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Então, é dessa forma, Senadora Vanessa Grazziotin, que nós aqui vamos continuar na nossa posição, por termos uma convicção muito clara.
Eu sou de um Estado, o Rio Grande do Sul, que
tem o trabalho das Apaes, um trabalho extraordinário,
como outras instituições filantrópicas que têm esse
cuidado. Citei até o caso do Município de Igrejinha,
no Vale do Paranhana, cujo Prefeito, Joel, que estava
aqui, me disse repassar recursos do Município para
essa Apae.
Segundo relato do prefeito, o tratamento às crianças é da melhor qualidade, e o Município não teria
outra forma de dar atendimento e acolhimento a essas crianças se não fosse pelo trabalho da Apae. Isso
acontece não só em Igrejinha, mas em vários outros
Municípios do meu Estado há o trabalho dessas instituições. Como eu disse, não apenas as Apaes, mas
outras instituições fazem esse trabalho.
Eu queria aproveitar este momento, em que estou
fazendo esta manifestação, para renovar essa questão
relacionada à Meta4. A inclusão escolar deve ser opcional. Essa é a visão maior dos especialistas.
Vou cumprimentar o Senador Cyro Miranda pela
iniciativa dessa audiência pública e também o Relator
do PNE, na Comissão de Educação e Cultura, Senador
Alvaro Dias, pelo trabalho que vem realizando, fazendo as audiências. Esse é o caminho absolutamente
democrático para essa consulta.
Senadora Vanessa Grazziotin, eu queria também
cumprimentá-la pela iniciativa tomada em relação ao
que aconteceu ontem, no início da noite, com a visita
que fez a esta Casa a Mara Rúbia, vítima de uma violência atroz, inaceitável, bárbara e criminosa, porque
é uma vítima indefesa de um homem que a atacou e
a deixou cega. Como eu disse ontem, pior que a cegueira foi a violência à alma dessa jovem de 27 anos,
que tem um filho desse criminoso.
Eu queria cumprimentá-la também pela iniciativa,
hoje, do encontro. Cumprimento o Presidente Renan
Calheiros, o Presidente Henrique Eduardo Alves, por
terem participado pessoalmente da audiência com o
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, da qual participei, pelo menos de uma parte, mas cumprimentá-la
pela iniciativa e dizer que, como Presidente da Comissão Municipalista da CAE, estou à sua disposição para,
juntas, criarmos políticas de tentativa de resolução da
violência contra a mulher. Sou de um Estado em que
a violência contra a mulher ainda apresenta dados
alarmantes, e queremos trabalhar intensamente para
reduzir esses índices de violência. Fiquei particularmente grata porque as autoridades estão percebendo
a gravidade dessa situação.

NOVEMBRO DE 2013
79588 Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Queria, por fim, aproveitando, saudar os Vereadores do meu Estado que estão na tribuna de honra:
Vereadores Josemar Bandeira, que é do PDT; Cantídio
Borges, do PP; e Adelino Stecanela, que é do Democratas, de Santo Antônio da Patrulha. E mais o Prefeito
Sílvio Fofonka, de Caraá, que é do meu Estado, Rio
Grande do Sul.
Muito obrigada pela visita.
Sejam muito bem-vindos a esta Casa.
Sou, continuo sendo uma Senadora municipalista.
Muito obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, a Srª
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu é que cumprimento
V. Exª, Senadora Ana Amélia, ao tempo em que também apresento os meus cumprimentos aos vereadores
e ao prefeito de um dos muitos Municípios do Estado
do Rio Grande do Sul.
Senadora Ana Amélia, quero cumprimentá-la
pelo envolvimento em todas as questões importantes
da Casa. V. Exª, eu e a Senadora Lídice da Mata – a
Senadora Angela estava num compromisso aqui; a Senadora Ana Rita está em São Paulo, que é Presidente
da Comissão de Direitos Humanos –, representamos
todo o Senado, juntamente com o Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros. Estivemos em audiência,
acompanhando Mara Rúbia e sua advogada, hoje,
pela manhã, ao meio-dia, com o Ministro da Justiça.
Senadora, como V. Exª, quero aqui, neste momento em que coordeno os trabalhos do plenário, registrar
que, na audiência de hoje, Senadora Angela, contamos
com a presença dos dois Presidentes do Parlamento
brasileiro: o Senador Renan Calheiros, Presidente do
Senado, e o Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara, para discutir e levar ao Ministério
da Justiça o problema de uma jovem mulher, agredida,
que sofreu violência doméstica. Isso para nós é muito
importante, porque, sem dúvida nenhuma, estamos
inaugurando uma nova forma de lutar contra a violência, com a qual as mulheres, infelizmente, tanto sofrem
na nossa sociedade.
A Senadora Angela muito bem nos representa
na Mesa Diretora.
Além do problema de Mara, debatemos o que
fazer para avançarmos na aplicação da Lei Maria da
Penha e fazer com que essa lei seja um inibidor da
violência.
Um grupo foi formado, um grupo de que todas nós
participamos, e todos que queiram, juntamente com o
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Ministério da Justiça, Direitos Humanos e a Secretaria
de Políticas para as Mulheres.
Não tenho dúvida nenhuma de que daremos
passos importantes.
Se Mara Rúbia sofre hoje, esse sofrimento, essa
dor profunda não só de corpo, mas de alma, como V.
Exª disse, vai se transformar numa perspectiva para
que cada vez um número menor de mulheres sofra
agressão.
Parabéns pelo pronunciamento, Senadora Ana
Amélia!
Com muita alegria, passo a palavra à nossa Senadora do Estado de Roraima.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador
Alfredo.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Eu me inscrevi como Líder do Partido da República e gostaria de saber se está muito
distante, porque estou há algum tempo aguardando.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu estou aqui na
coordenação provisoriamente, Senador Alfredo. A Senadora Angela está dirigindo, mas vou aqui dizer como
está a ordem: a Senadora Angela fala como oradora
inscrita, em permuta com o Senador Cyro Miranda;
após a Senadora Angela, falará o Senador Osvaldo
Sobrinho, que está inscrito antes, pela Liderança do
PTB; na sequência, um outro orador inscrito, possivelmente a Senadora Lídice, que acaba de chegar ao
plenário, e aí V. Exª.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Mas eu não falo hoje, então!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Fala, sim. Depois de
V. Exª, eu falo, Senador Alfredo.
Senadora Angela, com a palavra.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta Senadora Vanessa
Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu também gostaria, assim como fizeram a Senadora Ana
Amélia e a Senadora Vanessa Grazziotin, de destacar
a importância da audiência pública que foi realizada
ontem, na Comissão de Educação, para discutir o
Plano Nacional de Educação, onde se focou a Meta4.
Então, quero fazer aqui minhas as palavras ditas pela
Senadora Ana Amélia sobre a importância da inclusão
dos estudantes portadores de necessidades especiais.
Somos defensoras dessa causa, dando liberdade às famílias e aos estudantes para que eles possam
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estar na escola inclusiva e também ter um atendimento especializado, conforme cada caso. Defendemos a
Meta4 da forma como foi aprovada na Câmara dos
Deputados e apresentamos emenda nesse sentido.
Queria destacar aqui o pronunciamento feito pela
Senadora Ana Amélia em relação ao Plano Nacional
de Educação.
Quero também valorizar e elogiar a iniciativa da
nossa Procuradora da Mulher, Senadora Vanessa Grazziotin, que, ontem, nos proporcionou um ato de solidariedade muito importante, aqui, no Senado Federal.
A visita de Mara Rúbia foi a representação da
violência contra a mulher brasileira para sensibilizar o
Parlamento brasileiro. A situação dela também foi apresentada na Câmara dos Deputados, mas a Senadora
Vanessa Grazziotin fez questão de trazer para todos
nós aqui, Senadores e Senadoras, a grave situação de
violência contra a mulher, representada ali, na figura de
Mara Rúbia e na sua situação de extrema precariedade,
que sensibilizou todos nós, uma situação absurda, que
retrata a situação de milhares de mulheres brasileiras
que ainda sofrem com a violência doméstica.
O que nós propomos aqui, para amenizar esses
altos índices de violência contra a mulher, é a implementação da Lei Maria da Penha. Há necessidade,
Senadora Vanessa Grazziotin, de se disponibilizar recursos orçamentários para que Estados e Municípios
criem ou ampliem as suas redes de proteção e atendimento à mulher. Sem isso, não haverá diminuição dos
índices de violência contra a mulher brasileira.
Sou defensora da causa e acredito, sinceramente,
que é preciso um investimento financeiro, um investimento de recursos da União para Estados e Municípios,
para que essa rede seja ampliada, para que essa rede
seja, efetivamente, implantada, no sentido de proteger,
de acolher a mulher vitimizada.
Então, eu gostaria de parabenizá-la por essa iniciativa louvável, que chama a atenção do Parlamento
brasileiro, da mídia, da sociedade brasileira para o
grave problema de violência contra a mulher brasileira.
Srª Presidenta, concedo um aparte ao Senador
Osvaldo Sobrinho.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senadora, quero me congratular com V.
Exª por esse pronunciamento. Ontem, nós vimos, aqui,
já no final do expediente do Senado da República, uma
senhora que chegou do Estado de Goiás, parece-me.
O seu esposo, ou seja, o seu companheiro lhe tirou os
dois olhos com uma faca. Portanto, atos como esse não
podem mais acontecer em um País civilizado como o
nosso. As senhoras tomaram a frente dessa campanha, dessa luta. Acredito que foi em boa hora. E essa
não pode ser uma luta só das senhoras, das mulheres
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Senadoras desta Casa. Tem que ser uma luta de todos
nós, do Congresso Nacional, do Senado da República,
da Câmara dos Deputados e de todos os homens livres e de bons costumes deste País. Portanto, contem
com o nosso apoio total. A Nação e a sociedade têm
que dar apoio a essa luta das mulheres, até porque
um País que ainda convive com esse tipo de anomalia,
com monstros como esse é evidente que precisa mudar
alguma coisa no seu comportamento. O Ministério Público não pode se omitir nessa situação. Portanto, todos
nós aqui precisamos tomar posições claras, definidas,
a fim de que coisas como essa não mais aconteçam.
Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Osvaldo
Sobrinho.
É muito bom vê-lo sensibilizado por essa causa
e junto conosco, com a bancada feminina do Congresso Nacional; podermos estimular ações que possam,
efetivamente, reduzir esses índices de violência contra
a mulher brasileira.
Mas, Srª Presidenta, eu trago um tema aqui que
é de extrema relevância para todos nós, para o nosso País, que está em discussão lá na Câmara dos
Deputados, que é o Marco Civil da Internet. Lá, nós
temos um amplo debate, discussões intensas entre
Parlamentares, Deputados Federais, representantes
de empresas, e esse Marco Civil da Internet é como
se fosse a Constituição da Internet.
A Internet é uma rede de escala mundial que não
pode ter proprietários e nem censores. A liberdade de
expressão e a privacidade devem ser garantidas, assim como a proteção de dados pessoais. É isso que
significa a expressão “neutralidade da rede”, o direito
de qualquer pessoa ou qualquer empresa ter acesso
às linhas de dados, em igualdade de condições.
O estabelecimento de um marco civil para a internet, de fundamental importância para nosso País,
está hoje em discussão lá na Câmara dos Deputados,
a partir de um projeto legislativo que chegará até nós,
logo mais – quando for aprovado na Câmara, chegará até nós, aqui –, para também podermos debater,
discutir e aprovar.
O Relator na Câmara, o Deputado Alessandro
Molon, acaba de apresentar nova versão, que deverá
ser a definitiva. Nela, consagra o conceito de neutralidade, mesmo sabendo que estará contrariando interesses poderosos.
Temos padrões para aplicar à internet. Acredito
que exista unanimidade a respeito da preservação,
nesse marco, de princípios como o respeito aos direitos humanos, a pluralidade, a abertura irrestrita e
a colaboração.
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Quando se fala em legislar sobre a internet, pensa-se, em geral, na definição de crimes e de penas.
Normas penais devem mesmo ser adotadas, inclusive
para combater desvios graves, como a calúnia, a difamação, as agressões morais, a pedofilia e tantos outros
crimes que nela encontram campo fértil. Precisamos,
porém, ir além disso. Precisamos fixar parâmetros a
respeito de como o País vê a internet.
Nela, não pode prevalecer o modelo cartelizador que no Brasil se encontra, por exemplo, na radiosifusão. A internet, por sua própria definição original,
estrutura-se de forma livre, de que dão mostra clara as
chamadas redes sociais, como o Facebook e o Gmail.
Há resistências a isso, Senador Paulo Davim,
muitas resistências. Partem, principalmente, das operadoras de telefonia, sob o argumento de que, por
investirem em infraestrutura, cabe-lhes o direito de
explorar a web da maneira que quiserem.
É falso. Em primeiro lugar, revela-se falaciosa a
alegação de que as operadoras fazem todos os investimentos na rede que dá suporte à internet. À parte os
investimentos feitos diretamente pelo Estado, essas
empresas receberam, e recebem, significativos créditos de instituições públicas, como o Banco do Brasil,
o BNDES e outras.
Além disso, estamos falando de concessões públicas uma vez que a Constituição prevê o monopólio
natural dessa área. O art. 21 da Constituição estabelece, em seu inciso XI, que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos
termos da lei. Princípio análogo consta, no inciso XII,
para outros serviços, como o de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.
No desejo de manter a qualquer custo o quadro
legal que as beneficia, as empresas operadoras de
celular e internet alegam que a qualidade de acesso
está hoje garantida em regulamentação da Anatel,
que vem sendo aferida e até divulgada mensalmente.
Só em parte essa afirmativa é verdadeira. Todos
sabem que a internet brasileira é cara e lenta, tanto
assim que o Plano Nacional de Banda Larga, em sua
versão 2.0, fixou como objetivo garantir acesso à internet de alta velocidade num prazo entre três e cinco anos
para 90% dos domicílios brasileiros. Hoje, segundo o
IBGE, cerca de 40% dos domicílios têm acesso à internet rápida. De 40% para 90% ainda está muito longe.
Além disso, as empresas do setor figuram no
topo da lista das que mais queixas de consumidores
sofrem nos PROCONs. São campeãs de reclamação
nos PROCONs.
Alegam ainda as operadoras que disponibilizam
o acesso em banda larga a serviços e conteúdos para
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milhões de brasileiros em praticamente todos os Municípios. Sim, já são milhões os atendidos.
Isso, porém, não constitui um ônus para as empresas, nem atendê-los representa ato de bondade.
Qualquer empresário ficaria felicíssimo em contar com
mercado potencial desse porte.
E, só para lembrar, esse “praticamente todos
os Municípios” esconde um sofisma. Há Municípios
– como representante do sofrido Estado de Roraima,
no que diz respeito à internet, sei disso muito bem–
que contam com raros pontos de entrada e outros que
nem isso têm.
Pior, regiões extremamente amplas contam com
internet de péssima qualidade, como a nossa Região
Norte, o que se explica quase sempre pela ausência
de investimentos por parte das operadoras.
Srª Presidenta, o Marco Civil da Internet vem despertando intenso interesse, justamente pela importância que suas definições trarão para a democratização
da rede e para o acesso que os brasileiros terão a ela.
Há uma discussão intensa a esse respeito, no
Congresso Nacional, especialmente, neste momento,
na Câmara dos Deputados. Logo mais, concluída lá,
virá para o Senado Federal. O Governo da Presidenta
Dilma Rousseff tem acompanhado de perto essas discussões e assumido posições relevantes. Uma delas
é a defesa da neutralidade da rede.
Precisamos, nesse quadro, enfrentar as pressões
dos que colocam interesses empresariais acima dos
justos anseios da população e, com equilíbrio, buscar
o caminho que melhor atenda a todos os brasileiros.
O texto final do Marco Civil da Internet, que acaba
de ser apresentado pelo Relator da proposta na Câmara, Deputado Alessando Molon, condiciona a uma nova
regulamentação, por meio de decreto do Governo, a
obrigação de os provedores de internet que exercem
atividades no País guardarem as informações em datacenters no Brasil, outro tema polêmico.
Segundo a proposta, a obrigação de armazenamento deve considerar o porte e o faturamento da
empresa no País e a amplitude da oferta do serviço
ao público brasileiro.
Está no texto, no parecer do Deputado Molon:
O objetivo dessa regra é alcançar sobretudo
aqueles que têm grande porte e que, muitas
vezes, alegam que não devem respeitar a lei
brasileira, que protege a privacidade dos brasileiros, porque os dados estão armazenados
em outro país.
Mesmo que as empresas tenham o conteúdo
armazenado também no exterior, deverão respeitar a
legislação brasileira.
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A obrigação da neutralidade de rede foi preservada no novo parecer do Relator, ao se determinar que
os provedores tratem da mesma forma qualquer pacote de dados, sem distinção por conteúdo, origem e
destino, serviço, terminal ou aplicação. Liberdade total.
Esse parecer também deixou mais clara a regra
de que os provedores não podem causar danos aos
usuários e devem agir com proporcionalidade, transparência e isonomia, além de oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e de abster-se
de praticar condutas anticoncorrenciais.
A questão da neutralidade de rede – reconhece
o próprio Relator – é o coração da proposta do Marco
Civil da Internet. Sabemos que, nesse sentido, contamos com o respaldo do Congresso Nacional, da Presidenta Dilma Rousseff também.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Faço aqui, Srª Presidenta, das palavras
do Relator as minhas palavras. Garantindo a neutralidade de rede, estaremos garantindo o direito de todos
os brasileiros a uma internet por inteiro, sem restrição,
com liberdade, com neutralidade.
Era isso, Srª Presidenta, muito obrigada.
Este é um momento oportuno de a gente aqui
defender, no Marco Civil da Internet, a constituição da
internet, a neutralidade da rede.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa…
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –
Eu solicito a minha inscrição no horário de Liderança.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – No horário de Liderança, V. Exª está inscrito.
Senadora, cumprimentamos V. Exª pelo pronunciamento. E quero dizer que tenho plena concordância
com tudo aquilo que falou V. Exª acerca da internet.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Antes de passar a
palavra ao próximo orador, há sobre a mesa e quero
pôr em votação o Requerimento nº 1270, de 2013, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que solicita, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, o
aditamento do Requerimento nº 1205, de 2013, aprovado em 15 de outubro do corrente, cuja alteração é
relativa ao período da missão, que será alterado para
7 a 9 de novembro do ano corrente, a fim de verificar
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in loco o não cumprimento bilateral do Acordo firmado
entre o Brasil e a Venezuela que estabelece zona não
edificante na fronteira entre os dois países.
As Srªs e Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Em votação o Requerimento nº 1.269, de 2013, do Senador Antonio
Carlos Valadares, 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 da Representação Brasileira do Parlamento do Mercosul, da
Sessão Preparatória, da Sessão Especial e da 28ª
Sessão Ordinária do referido Parlamento, a realizar-se em Montevidéu, no Uruguai.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Convido agora o Senador Sobrinho para fazer uso da palavra. Falará pelo
período dedicado a Lideranças – Liderança do PTB.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Srªs e Srs. Senadores da República, mais uma vez
eu venho à tribuna do Senado da República do meu País
para falar sobre a grandeza da Região Centro-Oeste
e, particularmente, do meu Estado de Mato Grosso.
O Mato Grosso – e o Centro-Oeste –, além de
liderar o ranking mundial de produção e exportação
de café, açúcar, etanol e suco de laranja, é, acima de
tudo, o segundo maior no faturamento com as vendas
externas do complexo de soja, aí compreendidos o
grão, o farelo e o óleo.
O fabuloso crescimento do agronegócio em nosso
País, com destaque para meu Estado do Mato Grosso, em particular, e para a região Centro-Oeste, em
geral, reclama especial atenção no que concerne ao
planejamento estratégico da logística de escoamento
desta gigantesca produção.
Tanto mais porque, segundo as projeções do Ministério da Agricultura, até o ano de 2030, um terço dos
produtos comercializados no mundo será proveniente
do Brasil, em função da crescente demanda dos países asiáticos por alimentos.
A acentuada ascensão das economias asiáticas,
notadamente a chinesa, forçosamente faz com que
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venhamos a rever nossa política de comércio exterior, sobretudo quando constatamos que a República
Popular da China é hoje nosso principal parceiro comercial, tendo desbancado, desde 2009, o lugar que
vinha sendo ocupado pelos Estados Unidos por nada
menos que 80 anos.
Uma vez que nossa matriz de exportações se caracteriza por produtos de baixo valor agregado, entre
minérios e produtos agrícolas, e que mais de 33% das
riquezas produzidas em território nacional correspondem às atividades do agronegócio, impõe-se viabilizar
as melhores condições de infraestrutura de escoamento
e comercialização para este setor.
A utilização do Oceano Pacífico como alternativa
para abastecer esse mercado emergente demonstra-se de inegável conveniência e oportunidade, não só
pela expansão da demanda asiática, mas também
pela importância em fortalecer parcerias e em garantir
o crescimento regional integrado entre os países da
América do Sul.
Ademais, impõe-se considerar o crucial problema
da competitividade de preços e de prazos.
Há cerca de cinco anos, aqui desta mesma tribuna, o Senador Jayme Campos, falando deste mesmo
assunto, questionava – aspas: “Por que, então, nossas
riquezas têm de passear centenas de quilômetros até
chegar aos portos com acesso ao mercado oriental?
Para depreciá-las ou para trazer lucros imorais para
um sistema de transporte falido e ultrapassado?”– fecha aspas.
Trocar o insistente despautério de um penoso
e oneroso périplo, em infindáveis estradas esburacadas, pela utilização de portos mais próximos, tanto
da origem, quanto do destino de nossos produtos de
exportação parece uma opção natural, à luz da lógica
e do bom senso.
Entretanto, o grau de vontade política até agora
por nós demonstrado não tem sido capaz de efetivar
tal opção. Opção que daria maior competitividade de
preço às mercadorias exportadas; opção que abreviaria sobremaneira os prazos de entrega; opção que
reduziria em quase dois terços os custos com tarifas
portuárias; opção que traria incontáveis benefícios
em prol da integração dos mercados e dos povos da
América do Sul.
Fica mais uma vez, portanto, aqui registrada,
com estas minhas breves palavras, a preocupação já
expressa por diversos colegas Senadores, ao longo
dos últimos anos neste plenário.
Voltarmos os olhos para o lado do Pacífico significa aproveitar novas oportunidades; significa também
expandir horizontes internos e externos na relação
com nossos vizinhos e com nossos parceiros; signi-
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fica repensar os rumos do País, ante sua visibilidade
e interação com o mundo, tendo como esteio a sua liderança e o peso de sua influência sobre os destinos
do continente sul-americano.
Não entendo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um país com dimensões igual ao nosso, 8,511
milhões km2, um país que tem dimensões continentais, com uma costa marítima do Atlântico com mais
de 8 mil quilômetros, tão próximo também do grande
Oceano Pacífico que ali está, e que antigamente os
europeus, portugueses principalmente, para fazer a
sua transação comercial tinham que dar a volta pelo
Canal de Magalhães, em seus barcos, para chegarem
até o oriente. E nós hoje, com tudo nas mãos, não conseguimos facilitar essa logística de transporte daquilo
que produzimos aqui.
Tantas possibilidades, não só de costa marítima,
mas, também, de oportunidades dos nossos grandes
lagos, dos nossos rios, que são caudalosíssimos, e
quase todos navegáveis, não aproveitamos isso. O Brasil, que tem, de norte a sul, mais de 8 mil quilômetros,
não utiliza ferrovia, ou, se utiliza, é muito pouco. Há
100 anos atrás, tínhamos mais ferrovias do que temos
hoje e grande parte delas já sucateadas, com bitola
estreita. Precisamos procurar nosso rumo.
Se Juscelino Kubitschek, à época, só tinha oportunidade de fazer o transporte através da via rodoviária,
nós hoje temos outras opções. O Brasil pode optar; o
que não podemos é continuar saindo com a carga de
30 toneladas de Mato Grosso a 2,4 mil quilômetros do
Porto de Santos ou de qualquer porto no sul do País,
levando no caminhão 30 toneladas, o caminhão indo e
vindo, gastando asfalto, gastando pneu, gastando tudo
que se pode pensar num transporte que praticamente
não tem sentido mais para o Brasil moderno de hoje.
Quanto veio resolver a ferrovia que hoje corta
Mato Grosso, levando os nossos produtos para o Porto de Santos!
Quantas ferrovias precisamos fazer!
Quanto beneficiou o Nordeste a Ferrovia Norte-Sul! Quanto foi importante a de Carajás!
São poucas as ferrovias ainda. Precisamos pensar
rapidamente nesse sentido. O Brasil é um continente.
Nós temos a vocação de ser líder neste Cone Sul. Mas,
da forma em que estamos, com estradas esburacadas,
que não levam a nada, nós não podemos pensar em
um futuro melhor.
Sei que a Presidenta Dilma tem feito o que pode,
inclusive um grande plano rodoviário para o País, mas
precisamos voltar a diversificar esses modais, a fim de
que possamos ter novas opções.
Em Mato Grosso, com a nossa produção, somos
campeões em tudo. Da porteira para dentro, fazemos
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tudo, e tudo bem feito e com alta produtividade, mas o
transporte, a logística nos engole, toma tudo da gente.
Não podemos competir com ninguém praticamente,
porque, para vender, é caro o transporte, e, para trazer
insumos, é muito mais caro ainda.
É necessário repensar este Brasil! É necessário repensar o que nós queremos para o futuro desta
Nação, porque, caso contrário, estaremos patinando
sempre, rodando no mesmo lugar, sem atingir os objetivos desejados, que é levar aquilo que nós temos
aqui, o que mais produzimos de melhor, que é a alimentação para o mundo.
O mundo passa fome! O mundo passa fome!
Quantos milhares e até milhões de pessoas passam
fome no mundo? E aqui, às vezes, estragando o que
produzimos nos nossos armazéns, e quando há armazéns. Mato Grosso este ano, por exemplo, chegou
a perder milho porque não tinha armazéns. A nossa
supersafra parece que foi um desgosto, porque produzimos bem, mais do que se poderia, e, no entanto,
hoje um saco de milho, em Mato Grosso, é vendido
por R$8,00. É brincadeira com o País, é brincadeira
com quem largou o centro-sul do País e foi desmatar
a Amazônia mato-grossense e fazê-la produzir; não
só desmatar, mas fazendo-a produzir!
Hoje nós produzimos com alta tecnologia. O nosso agricultor hoje sabe o que está fazendo. Ele não é
mais um predador, como pensam que ele seria. Não!
Ele está recuperando, está fazendo a sua parte, mas
é necessário também que olhem para este Brasil com
olhos diferentes.
Há 120 anos, tínhamos uma Marinha Mercante
muito melhor do que temos hoje. Os nossos estaleiros
estavam produzindo embarcações para cruzar o Brasil.
E praticamente hoje estão sucateados. Até a tecnologia
que tínhamos nesse setor estamos perdendo.
É necessário repensar, é necessário saber que
este Brasil precisa de novos comportamentos, novas
ideias, alguém que pense e repense o Brasil! O Centro-Oeste quer continuar a produzir, e produzir comida
para matar a fome do mundo, mas é necessário que
nos deem oportunidades, que venham ao nosso encontro com ferrovias traçando o nosso Estado.
Nós estamos com a BR-163, que há vários anos
está para ser concretizada e para aqui, para ali, é trecho que vai até a metade, fazem 10km, 20km, e nada
acontece. A duplicação de Rondonópolis a Mutum, a
Sorriso e a Sinop praticamente não sai do papel, é
muito pouco que anda.
É a Presidenta Dilma a culpada? Não! É a morosidade burocrática deste País. Quando nós fizemos a
Constituição deste País, mexemos em tudo, mas não
mexemos nos afazeres do Estado. Ficou um Estado
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pesado, paquidérmico, burocracia violenta, nada caminha. Uma estrada em que já se está aqui há cem
anos trafegando por ela, precisa o Governo trabalhar
contra o Governo para não sair. O Governo querendo
fazer obra, e o Ibama, os organismos de controle não
querem deixar sair, porque não dão o alvará para construir, não dão o licenciamento necessário para construir.
Alguém me perguntou esses dias: ”Mas esse
Ibama não é do Governo?” É. “E como é que está empatando obra do Governo?”
Então, são coisas incompreensíveis nesta terra
de Cabral. São coisas incompreensíveis neste Brasil
de hoje principalmente, porque as coisas emperram,
trancam, e nada acontece para melhorar.
Tenho certeza de que a Presidenta Dilma tem
vontade de que as coisas caminhem. Ela já fez vários
PACs, PAC 1, PAC 2, e assim foi. Mas as coisas não
caminham. As coisas param. As gavetas têm chave,
e os projetos vão para as gavetas. É uma pena que
isso aconteça!
Portanto, trago aqui, mais uma vez, o reclame
do povo de Mato Grosso, do povo do Centro-Oeste, o
meu reclame, o reclame do Senador Jayme Campos,
o reclame daqueles homens livres e independentes
que querem um Brasil melhor. E peço a todos os homens aqui, livres e de bons costumes, que nos ajudem
a fazer com que as coisas possam caminhar para um
Brasil melhor, para um Centro-Oeste melhor e para
um Mato Grosso melhor.
Srª Presidente, ...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ... agradeço de coração esta oportunidade.
Dou o aparte a V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Com a permissão da Senadora Angela Portela,
só para pegar uma caroninha, eu fiquei admirando e
vendo a maneira de V. Exª... Está engavetado. Temos
que abrir as gavetas. Não se pode respirar, desenvolver.
Mato Grosso não espera mais, não pode. É a produção,
a alimentação... E eu vejo que não é só o Mato Grosso,
é o Brasil inteiro que aguarda por isso. Vamos respirar
melhor todos nós. E eu quero exaltá-lo, porque V. Exª
está aqui no lugar do grande Senador Jayme Campos
e vem fazendo bonito. Deve estar ele ouvindo-o neste
instante, assistindo-lhe: “Olha, o Senador Osvaldo falando bonito, falando legal, falando do Mato Grosso,
falando do Brasil, exaltando as qualidades...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) –... exaltando as qualidades do Mato Grosso”.
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O Senador Jayme deve estar feliz assistindo a V. Exª
aqui honrando a terra, honrando aquilo que produz,
clamando não só pelo Mato Grosso, mas em nome do
Brasil. Nós, como catarinenses, queremos nos associar
ao pronunciamento de V. Exª, Senador.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT) – Muito obrigado, Senador Casildo, pelo
seu aparte, que enriquece o nosso pronunciamento.
Quero dizer que quem assume esta cadeira aqui,
representando o Estado de Mato Grosso e substituindo o Senador Jayme Campos, tem que fazer certinho,
porque o Jayme tem uma história, uma vida em Mato
Grosso, como governador, como prefeito três vezes,
como homem público, das histórias mais honradas do
meu Estado. É um Senador que, realmente, vibra com
as coisas de Mato Grosso e defende o Mato Grosso
com muita sabedoria.
Portanto, cada vez que eu assumo esta tribuna,
eu fico tremendo com medo de errar, porque, na verdade, estou comprometendo o mandato que foi dado
pelo povo mato-grossense a ele e a mim, como seu
suplente.
Agradeço a V. Exª por esse carinho...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ... serviço a Mato Grosso e nos
cargos em que está.
Hoje, ele está andando por todo o Mato Grosso
na sua campanha de Senador da República e, portanto,
tenho certeza de que nós haveremos de fazer – todos
nós juntos aqui – um Mato Grosso melhor, um Brasil
melhor, e haveremos de criar neste Brasil condições
para que a gente possa, na verdade, adentrar novos
tempos, novos momentos.
Sra Senadora, muito obrigado pela possibilidade
de aqui falar ao Brasil e falar ao meu Mato Grosso.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, a
Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Angela Portela, 2ª Secretária.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada ao senhor, Senador Osvaldo Sobrinho. Eu queria lhe dizer que amanhã
estaremos juntos no Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, visitando, juntamente com o Senador Mozarildo
Cavalcanti, a fronteira do Brasil com a Venezuela, para
discutirmos questões de relevância e de interesse da
população da Venezuela e da população de Roraima,
do nosso País.
Muito obrigada.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Cyro Miranda, a quem eu quero
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parabenizar por mais uma audiência pública realizada sobre o Plano Nacional de Educação, que discutiu
exclusivamente a Meta 4. Foi um debate muito importante, um debate de extrema relevância, principalmente para aquelas famílias que têm filhos com alguma
necessidade especial.
Então, eu queria parabenizá-lo por essa iniciativa de discutir o Plano Nacional de Educação em mais
uma audiência pública.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senadora Angela Portela. V.
Exª, que é uma educadora, conhece profundamente
esse problema e o conhece através do seu Estado, que
tem uma realidade diferente – como o meu – da do Sul
e da do Sudeste. As nossas dificuldades são imensas.
É nesse sentido que vou falar um pouquinho do PNE.
Exma Presidente desta sessão, Angela Portela;
Srªs e Srs. Senadores, Rádio, TV e Agência Senado,
nós, do PSDB, como partido de oposição, temos feito
inúmeras críticas ao atual Governo, sobretudo quanto
à condução da economia e à falta de um compromisso efetivo com a qualidade da educação ao longo da
última década.
Temos sempre nos comportado de forma responsável e republicana, com o objetivo maior de debater
a melhor maneira de conduzir o Brasil e criar as condições necessárias para educar as futuras gerações.
Não fazemos crítica pela crítica.
Nós não podemos deixar de ressaltar aqui o atraso do Poder Executivo em encaminhar ao Congresso
Nacional o Plano Nacional de Educação.
É difícil acreditar que um Governo cuja bandeira
diz ser a prioridade pelo social negligencie um dos mais
importantes, senão o mais importante, instrumento de
cidadania: a educação.
Mesmo com todo esforço possível e a realização,
amanhã, da última audiência para discutirmos o PNE
no âmbito da Comissão de Educação, essa ferramenta
chegará à sociedade com três anos de atraso.
No lugar de ser um plano decenal, vigorará por
sete anos, a menos que se aprove aqui alguma mudança quanto à vigência do PNE, que, aliás, já tem acordo.
Isso nos preocupa sobremaneira, porque entendemos que ou o Brasil dá a necessária e devida
prioridade à educação, ou dificilmente sairemos dessa
condição de emergente para nos tornarmos efetivamente desenvolvidos.
Não é que ser emergente revele-se de todo ruim.
Muito pelo contrário.
Chegar a essa condição só foi possível porque o
Governo Fernando Henrique Cardoso – e não adianta
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lutar contra a história – criou as condições necessárias
à modernização do Brasil.
Venceu as décadas perdidas para deixar como
legado a estabilidade econômica, a reforma do sistema bancário, o corajoso processo de privatização e a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
O fato é que, com o PSDB, o Brasil conseguiu
montar o cenário indispensável ao crescimento que
se viu no período seguinte, inclusive com a meta da
plena matrícula no ensino fundamental praticamente
alcançada.
A nossa crítica no terreno da educação é que
não houve, no último decênio, o salto qualitativo necessário para garantir uma educação com a força, a
modernidade e a criatividade necessárias a formar as
gerações para a sociedade do conhecimento.
É evidente que fizemos progresso.
Mas um progresso tímido quando se considera a
envergadura da inadiável tarefa de garantir a educação
de qualidade como instrumento maior para o desenvolvimento pleno das potencialidades de cada cidadão.
Do ponto de vista do nosso partido, a falta maior
foi cometida pelo Governo Federal, que, ao longo de
dez anos, nunca assumiu a liderança para dotar o Brasil de uma educação pública de qualidade.
No terreno da educação, o Brasil arrastou-se na
última década com melhoras pontuais, como a criação do Fundeb e tardia aprovação do piso salarial dos
professores.
Mas o desempenho geral dos alunos nem de
longe pode ser considerado satisfatório e à altura de
um país emergente, que pretende se firmar como nação desenvolvida.
As notícias sobre a educação, ao longo da última década, sempre mostraram um retrato temerário.
Revelam, por exemplo, que quase 90% dos alunos terminam o ensino médio sem saber matemática,
e apenas metade na idade certa.
Os dados são do movimento Todos pela Educação.
Muitos criticam o Plano Nacional de Educação
que vigorou até 2010, sobretudo pela falta de metas
quantitativas e de percentuais efetivos do PIB que deveriam ser investidos em educação nos três níveis da
Federação.
Senador Osvaldo Sobrinho, tanto é que, no novo
PNE, como resultado da Conferência Nacional de Educação (Conae), houve a preocupação de se estabelecerem metas quantificáveis.
Isso se mostra sobretudo nas metas que propõem
a erradicação do analfabetismo; a universalização do
atendimento escolar; a superação das desigualdades
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educacionais; a melhoria da qualidade do ensino; e
valorização dos profissionais da educação
Como Presidente da Comissão de Educação
Cultura e Esporte, quero ressaltar desta tribuna o
compromisso que temos de fazer todo o esforço possível para entregar ao Brasil um Plano Nacional de
Educação com as metas e diretrizes necessárias a
alavancar esse setor negligenciado, sobretudo quanto
ao quesito qualidade.
Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador Osvaldo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Sr. Presidente, Sr. Senador Cyro, eu quero dizer que me honra muito pertencer à Comissão
de Educação, a qual V. Exª preside. V. Exª tem feito
um trabalho indescritível naquela Comissão, um trabalho de fôlego, um trabalho de seriedade mesmo. V.
Exª tem conduzido com carinho, com conhecimento,
com liderança essa Comissão. E todas as vezes que
a Comissão se reúne para falar desse plano de educação, o plenário fica lotado, porque ali está sendo
discutido o futuro das gerações no Brasil. Nós não
podemos perder mais tempo, como V. Exª sempre
fala, quando se trata de educação. Nós temos que
avançar, avançar bastante, correr, porque, na verdade, as coisas estão acontecendo e nós não podemos
mais ficar achando que vamos fazer educação com
míseros recursos neste País. Precisamos investir de
verdade. Educação, para mim, não é gasto, mas investimento. Os países que assim fizeram hoje comandam o mundo. Países que saíram da II Guerra Mundial
arrasados, acabados, viraram potências novamente.
E o Brasil tem tudo para ser uma grande potência.
Nós somos um país abençoado por Deus. Isso não é
chavão, não! Este é um País, na verdade, que pode
matar a fome do mundo! Mas é preciso ter a educação
à frente de tudo, porque as novas tecnologias estão
surgindo. Se nós não pegarmos essas tecnologias,
vamos passar batido mais um século. Portanto, quero parabenizar V. Exª por defender a educação com
unhas e dentes, por presidir bem aquela Comissão
e por estar levando esse tema do PNE para o rumo
que ele precisa ser levado no Brasil. V. Exª e nossos
companheiros daquela Comissão estamos tentando
dar ao Brasil um documento de que possamos nos
orgulhar, pelo trabalho que fizemos, por termos cumprido com nosso dever e nossa obrigação. Parabéns
a V. Exª! Tenho acompanhado o seu trabalho e sou
muito feliz por participar daquela Comissão, onde V.
Exª coloca todos os seus esforços para que ela funcione da melhor maneira possível. Parabéns, Senador!
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho. Nós
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é que temos o orgulho de tê-lo em nossa Comissão,
pois sabemos que V. Exª milita na área da educação
desde os 17 anos de idade. Outro dia, V. Exª contou
a sua história, toda ela voltada para a educação. Nós
é que lhe damos os parabéns. E muito obrigado pelo
apoio que tem dado àquela Comissão. Vamos fazer,
amanhã, a última audiência pública, que culminará no
embasamento do relatório. Em menos de um mês, fizemos sete. A de amanhã será a sétima. Então, estamos
sendo céleres para ver se recuperamos um pouquinho
do tempo perdido.
Com a relatoria do Senador Alvaro Dias e a valorosa contribuição de todos os membros da Comissão de Educação, vamos votar o Plano Nacional de
Educação e trazê-lo ao Plenário o mais breve possível.
O Plano Nacional de Educação que aprovamos só
conseguirá ser uma lei efetiva e modificadora da realidade educacional brasileira se, de fato e de direito, for
tomado como uma bandeira da sociedade e do Estado.
O PNE precisa ser monitorado e reavaliado de
forma permanente pelo Poder Público e por todos os
segmentos envolvidos na educação.
Aproveito também para agradecer à minha Vice-Presidente da Comissão, Senadora Ana Amélia, por
toda dedicação, empenho...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) –... e esforço que tem apresentado nessa Comissão.
Eu acho que, conjuntamente, nós estamos conseguindo realmente apresentar para a sociedade, para o
Congresso, um Plano Nacional de Educação que talvez
não seja o melhor, mas que é o possível.
Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Cyro Miranda, V. Exª
se lembra de que nós nos reunimos, no início deste
ano, para a escolha da Comissão que caberia à nossa Bancada. E o senhor foi o mais ardoroso defensor
da escolha da que a final foi a nossa, a Comissão de
Educação. Havia outros pontos de vista, Comissão
de Infraestrutura, Comissão de Relações Exteriores,
mas o senhor defendeu, com muita competência e
com enorme capacidade de convencimento, que nós
deveríamos escolher a Comissão de Educação, exatamente em função da oportunidade, que temos hoje,
de examinar, sob a ótica da educação, o PNE. E o senhor tem se desempenhado...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) –... muito bem. É um orgulho para o PSDB
tê-lo como Presidente da Comissão, assim como é nosso orgulho termos o nosso colega Alvaro Dias como
Relator dessa matéria. V. Exª está dando, amplamente,
muito amplamente, conta do recado, coadjuvado por
essa extraordinária colega que é a nossa Senadora
Ana Amélia.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Aloysio. Muito obrigado pelo apoio que tem dado, inclusive num processo democrático na nossa Comissão, que foi votado –
agradeço também o seu voto –, que sempre foi uma
bandeira também do nosso Partido.
Independentemente de quem venha a ocupar o
Palácio do Planalto, o próximo Presidente do Brasil
deve entender e se comprometer com a inadiável tarefa de dotar o País de uma educação de qualidade.
Nesse sentido, é tão urgente quanto o PNE a
aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional.
Assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei
de Responsabilidade Educacional vai impor punições
aos gestores que descumprirem metas educacionais.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores,...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) –... que não aconteceu nenhum tipo de punição,
em qualquer nível da Federação, diante do descumprimento das metas do Plano Nacional de Educação
anterior.
Eu já termino, Srª Presidente.
O caminho para o progresso sustentável e duradouro passa pela educação moderna, ousada e
participativa. Passa, igualmente, pela valorização da
carreira do magistério, com professores bem formados
e remunerados, motivados para conduzir as futuras
gerações para as pontes do saber.
A melhoria da qualidade da educação no Brasil,
Srª Presidente, é um compromisso a ser assumido
por todos nós, pelo conjunto da sociedade brasileira.
Vejo na participação social a maior esperança de
conseguirmos atingir todas as metas do PNE.
Temos uma nação mais amadurecida, que foi
e deve voltar às ruas para reivindicar a melhoria da
qualidade de ensino.
É no diálogo, na conversa com os movimentos da
sociedade organizada, como o Todos pela Educação,
que o próximo Governo deverá encontrar o norte e a
força para garantir a qualidade da educação brasileira,
uma tarefa inadiável para o futuro do Brasil.
(Soa a campainha.)
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Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Cyro
Miranda.
Parabéns por vossa atuação à frente da Comissão de Educação.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, como oradora inscrita, Senadora
Lídice da Mata.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª
Presidente, Senadora Angela Portela.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros
e companheiras, na semana passada, tive a alegria
de participar de uma das solenidades organizadas
pelo Governo Federal das mais emocionantes de que
já participei. Falo de uma solenidade que se realizou
no Museu da República, aqui, em Brasília, e que girou
em torno da comemoração dos 10 anos do Programa
Bolsa Família, que é considerado o maior programa de
inclusão social do mundo. Eu não estou falando aqui
nada que não corresponda à realidade.
Tenho andado em alguns eventos internacionais
e tenho sido muito questionada a respeito do Programa Bolsa Família, que é citado como exemplo não só
pelo Brasil, mas por vários países do mundo que estão
procurando adotar modelo semelhante. É um Programa, sem dúvida nenhuma, importante para um número
significativo de famílias brasileiras.
Participou do evento o ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que é um dos maiores responsáveis...
Aliás, foi em seu governo que o Programa iniciou o
seu funcionamento.
Os números que lá foram apresentados e que
estão publicados não só nas páginas oficiais do Governo Federal, mas em diversos livros e sites mostram
e traduzem aquilo que aqui estou procurando falar: a
importância desse Programa para o nosso País e para
as famílias brasileiras.
Atualmente, o Programa atinge cerca de 13,8 milhões de famílias e retirou da extrema pobreza, nesse
período de 10 anos, 36 milhões de pessoas.
O Governo, somente neste ano, investirá no Programa em torno de R$24 bilhões, o que corresponde
a 0,46% do PIB brasileiro.
Estudos divulgados pelo Ipea estimam que, nesses 10 anos do Programa Bolsa Família, de 2003 a
2013, houve uma redução da extrema pobreza de 89%.
Ou seja, as 36 milhões de pessoas que foram retiradas

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79597

da linha da extrema pobreza representam em torno de
89% de diminuição da pobreza no nosso País.
Na condição, Srª Presidente, de Senadora e de
quem ocupa a Procuradoria da Mulher no Senado
Federal, tratando deste assunto, de que já tratei da
tribuna, eu quero, neste momento, destacar um fato
que considero da mais extrema importância e que foi
muito destacado no evento ocorrido na semana passada, comemorativo dos 10 anos do Bolsa Família.
Ele foi muito destacado, principalmente nas falas do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma, e diz respeito à questão da participação da mulher no Programa
Bolsa Família.
Disse a Presidenta Dilma que o Programa foi e
tem sido fundamental na construção do poder feminino.
Nós todas e todos temos plena concordância com isso.
Basta, também, que se analisem os dados: 93% dos
titulares dos cartões do Bolsa Família, Senadora Angela
Portela, são mulheres, que, com isso, ganham força...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... e autonomia nas suas casas
e também no espaço público.
No livro Programa Bolsa Família – uma década
de inclusão e cidadania, organizado pela Ministra Tereza Campello e pelo Presidente do Ipea, Marcelo Neri,
ressalta-se que a prioridade do pagamento dado para
a mulher proporcionou o empoderamento feminino em
espaços públicos e privados.
A publicação dedicou um capítulo para o estudo
dos pesquisadores Walquiria Leão e Alessandro Pinzani, no qual se verificou que a condição da mulher
como titular do Programa garantiu a ela, de fato, maior
autonomia, dignidade e respeito na sociedade. Além
disso, as mulheres mudaram a visão que elas tinham
sobre a sua própria vida.
Os pesquisadores fizeram entrevistas em áreas
rurais ou em pequenas cidades do interior, por entender que sua situação se diferencia muito da daqueles
que passam por dificuldade, mas vivem nos grandes
centros urbanos,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... que já foram, também, objeto
de muitas pesquisas e de muitos estudos.
Foram pesquisadas, por exemplo, regiões como
o Alto Sertão de Alagoas, a Zona Litorânea Estado de
Alagoas, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais,
e algumas localidades do interior do Piauí e do Mara-
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nhão, por exemplo, além de bairros muito pobres das
periferias de São Luís e do Recife.
E a pesquisa diz que a quase totalidade das
mulheres que foram entrevistadas afirma ser melhor
que o cartão esteja em seu nome do que no nome do
marido. E a justificativa foi, quase sempre, a de que a
mulher cuida melhor do dinheiro, sabe mais do que a
família precisa, além de ser capaz de fazer compras
mais econômicas.
Entre suas conclusões, a pesquisa revela que,
em graus diversos e iniciais, pode-se dizer que o Brasil dá os primeiros passos rumo à construção de uma
cidadania...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –... mais democrática (Fora
do microfone.).
Já concluo, Senadora Angela.
O caminho, certamente – nós temos a certeza
disto –, ainda é muito longo e será, como tem sido,
muito penoso, pois ainda há carência de políticas culturais específicas voltadas à libertação das mulheres
e dos homens pobres dos estereótipos e preconceitos
seculares que pesam sobre suas vidas, que pesam
sobre a sociedade, no mundo todo, e no Brasil não
tem sido diferente.
No caso das mulheres, houve a libertação da ditadura da miséria e do controle masculino familiar amplo sobre os seus destinos, permitindo a elas, assim,
um mínimo de programação da própria vida, e, nessa
medida, o começo da autonomização de sua vida e do
poder dela, poder feminino, sobre a sua família.
Portanto, Srª Presidente, o Bolsa Família...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –... e a decisão sobre a prioridade que o Programa dá às mulheres, com 93% dos
cartões em nome de mulheres, têm sido um importante instrumento na luta pela emancipação em diversas
áreas da sociedade.
Embora, repito, o caminho seja longo, nós podemos acreditar num futuro melhor para a nossa sociedade e num futuro melhor para as mulheres brasileiras.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senadora Vanessa.
Convido, agora, para fazer uso da palavra, como
oradora inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
Em seguida, como Líder, Senador Alfredo Nascimento.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero fazer alguns registros rápidos desta tribuna, se
possível.
Primeiro, quero me juntar à Associação Baiana
de Imprensa (ABI) na homenagem prestada, na manhã
de ontem, a três destacados jornalistas que marcaram
suas carreiras no jornal A Tarde: meu querido amigo
Jorge Calmon, já falecido, que ingressou no jornal em
1934 e, por quase meio século, foi diretor, redator-chefe
daquele grande meio de comunicação; July, colunista
social desde 1963; e o cronista político Samuel Celestino, que ingressou no jornal como editor político
em 1974 e devolveu ao jornal A Tarde a coluna política que fora suspensa após o AI-5, em consequência
da censura. Samuel Celestino, atualmente Presidente
da Assembleia Geral da ABI, foi homenageado com
o empréstimo de seu nome ao auditório da entidade
dos jornalistas baianos, que presidiu por 12 mandatos
consecutivos.
As homenagens aos três jornalistas coincidem
com o aniversário de 101 anos do jornal A Tarde, certamente o mais antigo jornal do Norte e do Nordeste,
onde eles três construíram suas carreiras, comandados todos, à época, por Jorge Calmon.
Quero, portanto, deixar o meu abraço e a minha
saudação aos atuais dirigentes do jornal A Tarde, especialmente meu amigo e correligionário Sylvio Simões.
Também, Srª Presidente, quero lembrar que ontem foi o Dia Nacional da Cultura e da Ciência, numa
homenagem, inclusive, ao Senador baiano Rui Barbosa,
nascido na data de 5 de novembro. Quero, portanto,
registrar também aqui a nossa alegria, parabenizando a
Senadora Marta Suplicy, que me convidou ontem para
estar em São Paulo na cerimônia comemorativa dessa
data. Eu não pude participar por estar aqui participando de sessão com votações importantes.
Registro que, também ontem, estive presente à
III Conferência Nacional da Promoção da Igualdade
Racial, que começou ontem e vai até o dia 7 de novembro, com o tema “Democracia e desenvolvimento
por um Brasil afirmativo”. A iniciativa é extremamente
importante, ainda porque essa conferência se dá num
momento em que discutimos as políticas afirmativas e
quando esta Casa se dispõe a analisar, de forma mais
aprofundada, pela instalação de uma CPI, a violência
que se abate contra a juventude negra no Brasil, principal vítima das mortes violentas em nosso País.
Quero, portanto, também deixar aqui consignada
a minha participação nessa conferência, onde estive
ontem, juntamente com a Bancada baiana, cumpri-
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mentando e conversando com a nossa representação
política, que deve, hoje, participar, de forma bastante
destacada, dessa conferência tão importante para a
descendência afro-brasileira em nosso País, na qual a
Bahia assume um papel fundamental pela participação
majoritária e expressiva da população negra em nosso Estado, especialmente na nossa querida capital, a
nossa cidade de Salvador.
Neste contexto em que comemoramos o Dia Nacional da Cultura e abrimos uma conferência, quero
dizer que sou Relatora de um projeto de lei que tramita aqui, no Senado, que regulamenta a profissão do
capoeirista.
Esse é um projeto extremamente polêmico, que
traz em pauta a contradição entre a existência de uma
luta para que os professores de educação física sejam
exclusivos no ensino da capoeira e os mestres tradicionais de capoeira.
Nós faremos uma audiência pública deste Senado na Bahia, com a participação de capoeiristas, de
mestres de capoeira de todo o Brasil e também de representações do Conselho de Educação Física, para
que possamos construir um entendimento capaz de
dar o reconhecimento real àqueles que sustentaram
essa tradição, essa cultura de dança e luta, de identidade nacional, praticada hoje em diversos países do
mundo, em mais de 150 países do mundo, dando, portanto, identidade também à Nação brasileira como tal.
E, finalmente, Srª Presidente... Aliás, antes de finalizar, quero também fazer um registro muito afetivo
sobre a passagem, no último dia 3 de novembro, do aniversário de 90 anos do companheiro Virgildásio Sena,
ex-Prefeito de Salvador, Deputado Federal constituinte.
Como já disse João Carlos Teixeira Gomes, jornalista e grande escritor baiano, num de seus últimos
artigos publicados no jornal A Tarde: dignidade é a
palavra que define sua trajetória. “Dignidade como
homem, como político e como cidadão”.
Em 1964, foi deposto pelos militares do cargo
de Prefeito eleito de Salvador. Foi levado, então, para
a base naval, e, contra ele, os golpistas iniciaram um
dos habituais processos por subversão, do qual nada
resultou, tendo sido, muitos anos depois, sustado pelo
advogado Raul Chaves.
Engenheiro de profissão, era também um planejador meticuloso, que já ocupara cargos de relevo na
gestão Heitor Dias, quando iniciou a dinamização do
sistema viário da cidade. Esse trabalho o credenciou
a eleger-se Prefeito pelo PTB em 1962. Empossando-se em abril de 1963, somente ficou no cargo até abril
de 1964.
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Antes, já trabalhara com Anísio Teixeira na gestão
Octávio Mangabeira, ajudando, inclusive, a construir a
Escola Parque – uma escola modelo no nosso Estado.
Foi residir no Rio, após a deposição e haver sido
cassado pelo Ato Institucional nº 5.
Virgildásio, após a anistia, voltou a Salvador e
candidatou-se a Prefeito em 1988, com o apoio de
Waldir Pires, perdendo o pleito para Fernando José.
Antes, em 1982 e 1986, obtivera duas importantes vitórias políticas: elegeu-se, respectivamente,
Deputado Federal e Deputado Federal Constituinte.
Coerente com a linha das suas convicções, em
1988, ajudou a fundar o PSDB, uma das dissidências
do PMDB, criado para fazer oposição ao golpe de 1964
e que, progressivamente, foi galgando novas posições,
sendo o partido da democracia. Mas, enfim, durante a
Constituinte, de um racha nasceu o PSDB.
E, finalmente, quero dizer da minha alegria de
poder fazer isso, em nome dos baianos, por ser Virgildásio um honrado homem político, público. Eu tive a
oportunidade de, ainda nos anos 90, ainda muito jovem,
poder ser candidata a vice na sua chapa em 1988. E
eu não posso deixar de, portanto, em nome da Bahia,
registrar aqui a passagem do aniversário de 90 anos
desse grande baiano, desse grande homem público
que foi e que é Virgildásio de Senna.
Quero pedir a V. Exª que dê como lido todo o
discurso que fiz sobre a III Conferência Nacional da
Promoção da Igualdade Racial e sobre o Dia Nacional da Cultura.
Finalmente, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a todos os Senadores, especialmente
aos Senadores Vanessa Grazziotin, Rodrigo Rollemberg, Inácio Arruda, Ana Amélia, Angela Portela, Walter
Pinheiro, Jorge Viana, Aloysio Nunes, Luiz Henrique,
Presidente Renan, Pedro Taques, Cyro Miranda e tantos outros; aos amigos de juventude, Dolores, Aldo Rebelo, Luís Fernandes; à direção nacional do PCdoB...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco /PSB – BA) – ...
à direção regional do PCdoB; a Adson França, querido
amigo; às manifestações de amigos do País inteiro e
em Brasília, onde Calucho presidiu o PCdoB, no final
dos anos 80; às manifestações na rede social; aos telefonemas; e, especialmente, de todo o coração, aos
artigos no Facebook dos queridíssimos Arthur de Paula e Manoel Neto, em meu nome, em nome de Bruno,
tenho certeza que de Jara, sua atual companheira...
(Soa a campainha.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco /PSB – BA) – ...
e de Naum, Tiago, Taís e Aline.
Tenham certeza todos vocês de que essas manifestações aqueceram os nossos corações enlutados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, 6 de
novembro, foi celebrado o Dia Nacional da Cultura e da
Ciência, definido pela Lei N° 5.579 de 1970. A data foi
inspirada no aniversário do Senador pela minha terra,
a Bahia, Rui Barbosa, jurista, diplomata, escritor e político nascido em 5 de novembro de 1849.
A cultura é sempre um debate apaixonante, não
só no Brasil, mas em todos os quadrantes do planeta.
Os filósofos alemães Adorno e Horkheimer, da legendária Escola de Frankfurt, sempre fizeram questão de
diferenciar o que denominaram “Indústria Cultural” da
“Cultura de massa”,
A indústria cultural possui padrões que sempre
se repetem, com a finalidade de formar uma estética
ou percepção comum, gerando produtos culturais voltados ao consumo e ao mercado. Para muitos, essa
indústria do entretenimento e seus produtos de fácil
digestão são sinônimo de cultura. Reconheciam Adorno e Horkheimer que era praticamente impossível fugir
desse modelo, mas pregavam que deveríamos buscar
fontes alternativas de arte e de produção cultural, ainda
que fossem apropriadas pela indústria cultural, para
promover o mínimo de conscientização crítica. Esta
fonte alternativa de cultura é oriunda do povo, das suas
tradições, regionalizações, costumes. É espontânea e
sem objetivos comerciais.
Nosso País é uma fonte praticamente inesgotável dessa matéria prima. Somos um País de imensas
diversidades étnicas e culturais. Dessa pluralidade tivemos ontem uma prova inconteste com a presença
em nossa Casa de centenas de representantes de
diversas culturas de povos tradicionais deste imenso
Brasil. Eles participaram pela manhã de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa deste Senado, que debateu o marco legal
para as comunidades e povos tradicionais.
Em nome dos povos indígenas, quilombolas,
ciganos, ribeirinhos, de matriz africana e povos de
terreiros, entre outros, faço uma homenagem à cultura brasileira.
Sr. Presidente, quero também aproveitar para
destacar alguns avanços importantes que tivemos na
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área cultural, como a recém aprovada PEC da Música
e também a Bolsa Artista – projeto de autoria do senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) que tive a honra de
relatar na Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
já aprovado neste Senado, e que agora tramita na Câmara dos Deputados.
Quero lembrar, ainda, que também aprovamos
nesta Casa as novas regras de direitos autorais e a
limitação dos poderes do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), visando à maior garantia de artistas e autores. O projeto que modifica
as regras de direitos autorais teve origem em relatório da CPI do ECAD, da qual tive a honra de ser uma
das relatoras, juntamente com o senador Lindbergh
Farias (PT-RJ).
Em todas essas proposições, tivemos a importante participação e atuação da senadora e ministra Marta
Suplicy, a quem também saúdo pelo Dia da Cultura.
Esperamos que ela continue a obter novos avanços
para a cultura de nosso País.
Falando em cultura, quero celebrar esta data
também por meio da capoeira, uma das mais antigas
expressões da arte e da cultura brasileira, que mescla
tradição, arte-marcial, esporte, cultura popular e música, herança dos africanos e seus descendentes que
foram– escravizados em nosso País e que é praticada
em mais de 150 países.
Nesse sentido, a Comissão de Educação, Cultura
e Esporte irá promover, em Salvador, em data próxima,
uma audiência pública para debater o tema da capoeira. Aproveito para solicitar o apoio do Senado para
reforçarmos pleito junto à Unesco – Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
da candidatura da Roda de Capoeira como Patrimônio
Imaterial da Humanidade. O IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já enviou dossiê à Unesco em 2012, com anuência dos mestres de
capoeira. Está prevista a análise deste pleito em 2014.
Sr. Presidente, também gostaria de registrar que
teve início em Brasília ontem a 3a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai até 7
de novembro com o tema “Democracia e Desenvolvimento por um Brasil Afirmativo”.
Durante a programação, está previsto o lançamento do Boletim Municipal Vulnerabilidade Social e
Juventude Negra, publicação que traça o perfil da juventude de cada uma das 5.570 cidades brasileiras, com
informações desagregadas por raça/cor, permitindo a
comparação entre dados sobre a juventude em geral
e a juventude negra.
Tenho certeza de que essa 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial trará novas luzes
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sobre a realidade do racismo e da discriminação em
nossa sociedade e sobre uma das grandes tragédias
que envergonham nossa Nação: refiro-me à violência
urbana, em especial ao extermínio da juventude negra.
Essa grave questão mereceu dessa Casa a aprovação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), de
minha iniciativa e demais senadores, para investigar o
assassinato de jovens negros em nosso País.
Tenho certeza de que o Senado Federal, com
essa medida, contribuirá para que possamos desvendar de forma definitiva essa verdadeira tragédia
nacional, permitindo que possamos superar essa que
é, sem dúvida, uma das maiores heranças de nosso
passado escravista e de um estado autoritário e excludente que pretendemos todos ter deixado no passado.
Muito obrigada!
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, a
Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Um aparte, Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem,
ao Senador Paulo Davim e, mais uma vez, em nome
dos Senadores, apresentamos a nossa solidariedade
à Senadora Lídice da Mata e à sua família.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV-RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Exatamente nesse
sentido, Sr. Presidente, eu gostaria – e a Senadora
Ana Amélia, da mesma forma – de me solidarizar com
a ilustre e competente Senadora Lídice da Mata por
este momento de profundo sentimento e dolorimento,
bastante significativo; ela que teve em seu companheiro não só a figura que construiu com ela uma família,
mas, sobretudo, que compartilhou com ela o sonho
de um mundo melhor, o sonho de um Brasil melhor.
Então vão aqui o meu abraço e as minhas sinceras condolências à Senadora e a sua família.
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) – Quero, uma vez mais, levar o meu
abraço a nossa colega, Senadora Lídice da Mata, eu
que tive a oportunidade de conhecer o Calucho ainda
muito jovem, nas grandes agitações baianas do final
dos anos 70, início dos anos 80. E o Calucho era um
organizador partidário, era um militante ativo, um agitador cultural, publicitário dirigente, que nos ajudou
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aqui intensamente durante o período da Assembleia
Nacional Constituinte organizando mesas de debate,
reuniões, juntamente com a liderança do PCdoB, na
Câmara dos Deputados, especialmente.
Nossa colega Lídice sabe do carinho que temos
por ela e da ligação eterna com o Calucho e com toda
sua família – filho e netos que são fruto dessa trajetória também de luta que marca a vida do nosso povo.
Então, receba nosso abraço.
E, Senador Renan Calheiros, também queria
aproveitar este momento para registrar o centenário
de nascimento de um grande compositor e músico
cearense, Lauro Maia. Este grande talento da música
nasceu em 3 de novembro de 1913 e faleceu em 5 de
janeiro de 1950. Seus 36 anos de vida foram suficientes para marcar, de forma indelével, a cultura musical
cearense e brasileira.
Músico completo, instrumentista, arranjador, compositor, letrista, pesquisador, inventor do ritmo balanceio e divulgador de inúmeros outros ritmos do folclore
e da tradição popular, Lauro Maia deixou, segundo o
pesquisador Nirez, 111 composições, de sua exclusiva autoria ou com parceiros como Humberto Teixeira,
Djalma Viana, Penélope, entre outros.
E pediria a V. Exª para que ficasse registrado na
memória do Senado Federal o Dicionário Cravo Alvin
de Música Popular Brasileira, onde temos uma pequena biografia de Lauro Maia. A crônica “Lauro Maia: o
acendedor de lampiões”, do músico e pesquisador
Cale Alencar; o texto “Cartão de Visita”, que abre o livro “O balanceio de Lauro Maia”, de autoria de um dos
maiores cultores e divulgadores da cultura cearense,
Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez. Há também uma
pequena seleção de diversas composições de Lauro
Maia que revelam um pouco do olhar que esse sensível artista lançou sobre o mundo e sobre a vida, com
sagacidade e com um humor tipicamente cearense.
É com alegria que me associo a todo o povo do
Estado, portanto, na celebração deste primeiro centenário de nascimento de um de seus filhos mais ilustres.
Solicito a V. Exª que possa acolher todos esses
textos. Vão fazer parte da memória do Senado Federal
e, assim, da memória do povo brasileiro seus ilustres
e importantes compositores e artistas populares do
início do século passado.
Agradeço a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos, mais uma
vez, ao Senador Inácio Arruda.
Mais uma vez, também apresentamos nossas
condolências e nossa solidariedade à Senadora Lídice
da Mata e à sua família.
Eu queria propor a esta Casa o seguinte entendimento: poderíamos conceder a palavra ao Senador
Alfredo, que nos pede cinco minutos, e, em seguida,
começaríamos a Ordem do Dia.
Concedo a palavra, portanto, ao Senador Alfredo Nascimento.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Como Líder. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, hoje, venho a esta tribuna
compartilhar, com satisfação e com muita esperança,
o fato de que a Presidenta Dilma, a meu pedido, autorizou a liberação de novos recursos para o Estado
do Amazonas. Quero registrar que a decisão da Presidenta vai permitir o avanço de três obras fundamentais
para o meu querido Estado do Amazonas: a recuperação de 200 quilômetros da BR-319 – não será feita
uma recuperação integral, mas este é um início –; a
construção do porto da cidade de Itacoatiara, que é
a segunda cidade do nosso Estado; e a construção
do terminal hidroviário da Manaus moderna, que vai
abrigar todos os barcos de passageiros e de cargas
que vêm do interior do Estado com destino a Manaus.
Projetos iniciados anos atrás, essas obras foram
recolocadas no Programa de Aceleração do Crescimento, agora PAC-2. Em números globais, o Governo
Federal promete destinar mais de R$500 milhões para
o Estado do Amazonas. Esses investimentos, se efetivos, serão traduzidos no futuro como mais qualidade
de vida para o povo do Amazonas, mais geração de
emprego e renda e, principalmente, a garantia de um
futuro com forte crescimento econômico para o nosso Estado.
Essas obras são uma demanda antiga da população do meu Estado, projetos pelos quais tenho
me empenhado pessoalmente nos últimos anos. São
obras de grande importância para o presente e o futuro do Estado. Se desejamos que o Estado do Amazonas permaneça em desenvolvimento, a construção
do terminal da Manaus moderna é essencial. É por
meio desse terminal que o transporte de cargas e de
passageiros na orla da capital amazonense terá vazão.
Hoje, as condições de atracação, infelizmente, ainda
são muito precárias, dificultando a vida dos usuários e
o crescimento de nossa capital e, consequentemente,
do nosso Estado do Amazonas.
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Para que se tenha uma ideia, hoje o acesso às
embarcações é feito por um sistema de pranchas de
madeira ligadas a escadas construídas nas paredes de
contenção do Rio Negro. O novo projeto, em elaboração
pelo DNIT, estabelece acessos mais seguros. O terminal contará com um controle de fluxo de passageiros e
de cargas, tornando a operação mais organizada. Outro benefício será a melhoria das condições sanitárias
da orla da cidade de Manaus. Esse novo terminal vai
minimizar os efeitos poluentes dos barcos atracados
em nossa capital. São mudanças que resultarão em
mais qualidade de vida para quem utiliza o terminal e
para os moradores de Manaus.
Compreendo o quanto é difícil para quem pouco
conhece o Amazonas ter a dimensão exata do potencial do Estado. O Município de Itacoatiara, que será
beneficiado pela construção do novo porto, é o maior
polo agropecuário da Região Norte do País. A importância do Município para a economia do Amazonas e
do País é argumento suficiente para que o Porto de
Itacoatiara seja construído o mais brevemente possível. Tenho a certeza de que o novo porto alavancará
a atividade econômica do nosso Estado e favorecerá
o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus, garantindo ao Polo Industrial mais uma opção
de logística.
Sr. Presidente, exercerei o papel de “fiscal” no
acompanhamento de cada etapa das obras que a Presidenta Dilma autorizou. Continuarei cobrando exaustivamente do Governo a recuperação integral da BR-319.
É preciso acabar de vez com o transtorno, a insegurança e os prejuízos que os usuários dessa estrada
sofrem no dia a dia. Repetidas vezes, já ressaltei que
a BR-319 é fundamental para o desenvolvimento do
Amazonas e é a via de integração do Estado com o
restante do País. Mais que tirar a população do Estado
do isolamento, é fundamental abrir as portas do Amazonas para os outros Estados da Região e garantir a
logística exigida para o seu desenvolvimento.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que
estive com a Presidenta Dilma, que, sabendo da demora que vai existir na liberação do trecho central da
BR-319 pelos órgãos do meio ambiente, demonstrando
boa vontade com o Estado do Amazonas e cumprindo o compromisso que tem com o nosso Estado, já
autorizou o Ministério dos Transportes a licitar a obra
para contratar os primeiros 200 quilômetros saindo de
Manaus em direção a Porto Velho.
Quero encerrar, dizendo que 200 quilômetros
saindo de Humaitá para Porto Velho já foram concluídos, e, ao final de 2014, metade da rodovia BR-319
estará inteiramente recuperada e pavimentada para
atender aos amazonenses.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª,
Senador Alfredo Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.301, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado, informações ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda sobre as motivações de natureza
técnica que levaram aquela pasta a propor à Presidente da República o texto do Decreto sem número
publicado em 25 de outubro de 2013, destinado a reconhecer “como de interesse do Governo brasileiro a
participação estrangeira no capital ordinário do Banco
do Brasil S.A. e dá outras providências.”
O presente requerimento alcança o envio de cópia de todos os documentos produzidos previamente
à publicação daquele Decreto sobre a matéria.
Justificação
No dia 5 de outubro de 2013, a Presidente da
República promulgou, com a assinatura do Ministro
Guido Mantega, um decreto sem número, que contém
os três seguintes artigos:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira de até trinta por cento no capital
ordinário do Banco do Brasil SA.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências para execução do disposto neste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Ocorre, todavia, que não há razões técnicas ou
jurídicas que justifiquem o Decreto.
No sentido oposto, há um dispositivo constitucional (§ 3º do art. 164) que resguarda direitos próprios
de instituições financeiras públicas a receber as disponibilidades de caixa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades
do Poder Público e das empresas por ele controladas,
em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
Permitir que 30% das ações do Banco do Brasil
sejam transferidos para as mãos de estrangeiros é o
mesmo que fraudar a norma que dá ao BB as características de instituição financeira oficial.

Pior ainda, dá seguimento a um processo de privatização e de transferência de parcela significativa do
capital aos estrangeiros, em um dos poucos setores
que têm obtido lucros expressivos em comparação
com outros setores da economia.
Trata-se de uma forma disfarçada de permitir
que adentre no Brasil capital meramente especulativo,
que somente gerará uma transitória elevação de nossas reservas cambiais, com a tendência de corroê-las
quando das vultosas remessas de lucros que advirão
da distribuição de resultados do Banco do Brasil.
A Lei nº 9.784/99 impõe, em seu art. 2º, que o
gestor ofereça sociedade e aos órgãos de controle a
motivação dos atos:
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
O controle constitucional da administração pública
repousa precipuamente sobre o Congresso Nacional.
Pois é no exercício desse controle que requeiro
as motivações técnicas e jurídicas da edição daquele
Decreto.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 2013. –
Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22-A, DE 2000
Continuação da votação, 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. (Orçamento
Impositivo)
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Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
Na sessão deliberativa de ontem, dia 5 de novembro, foi aprovada, Senador Blairo Maggi, a Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, ao substitutivo, sem prejuízo das emendas, da subemenda e
dos requerimentos lidos, conforme entendimento que
fizemos com o Plenário e com os Líderes da Casa.
Passa-se, portanto, à votação do Requerimento
nº 1.294, de 2013: “Requeiro, nos termos regimentais,
votação em globo dos requerimentos de destaque ao
substitutivo à PEC nº 22-A, de 2000, que se encontram sobre a mesa”.
O requerimento é assinado pelos Senadores
Eduardo Braga, Wellington Dias, Eunício Oliveira e
Gim Argello e por outros Srs. Senadores.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União
e Força/PR – AM) – E pelo Senador Alfredo Nascimento, pelo PR.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Alfredo Nascimento
também o assinou, pelo PR.
Vou conceder a palavra ao Senador Aloysio Nunes, ao Senador Eduardo Braga e ao Senador Randolfe Rodrigues, que hoje aniversaria, completa anos
e merece os cumprimentos da Casa. (Palmas.)
Com a palavra, o Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, associando-me aos cumprimentos que V. Exª endereça ao Senador Randolfe,
quero dizer a V. Exª e à Casa que a Bancada do PSDB
vai votar contra o requerimento proposto pelo Líder do
Governo para se votarem em globo todos os destaques.
Vamos votar contra por uma razão, Sr. Presidente: nós
queremos ver votada destacadamente uma emenda,
em particular, a emenda que foi encabeçada pelo Senador Cícero Lucena, uma emenda que atende a uma
reivindicação sentida, profunda, que foi expressa mediante uma iniciativa popular que contou com o apoio
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de mais de 1,2 milhão de assinaturas, uma emenda
que consagra aquilo que é pleiteado pelo chamado
Movimento Saúde+10, que significa atribuir-se à área
da saúde pelo menos 10% da receita bruta da União,
o que significaria 18% da receita líquida.
Todos nós sabemos que a questão do financiamento da saúde é absolutamente essencial para que
haja uma saúde pública digna desse nome. Nós sabemos que todas as outras medidas, por mais meritórias
que sejam, não são capazes de enfrentar o problema
que atormenta a vida dos brasileiros mais pobres, dos
brasileiros que não têm acesso a um plano de saúde
individual ou corporativo.
Todos nós sabemos que o Governo Federal vem
se retraindo pouco a pouco no financiamento do SUS,
de tal forma que, se participava com 56% do conjunto
dos financiamentos, hoje essa participação está reduzida a 46%.
Todos nós sabemos que, quanto à forma mais
eficaz da atenção básica, que são as equipes de saúde da família, hoje seu custeio recai fundamentalmente sobre o Município. Mais de 70% desse custeio de
cada uma dessas equipes recaem sobre os ombros do
Município, enquanto, alguns anos atrás, o Município
arcava com apenas 30%.
Não é possível, Sr. Presidente, enfrentarmos, de
maneira séria, definitiva e consistente, as carências da
saúde pública sem olharmos para o financiamento. E,
em face dessa emenda que avança além daquilo proposto pelo ilustre Líder do Governo, para atendermos
plenamente a uma reivindicação defendida com muito
brilho desta tribuna pelo Senador Waldemir Moka, é
que o PSDB votará contra esse requerimento de voto
em globo.
Depois, se for superada essa etapa, farei um apelo
aos demais proponentes de destaque para que retirem
os seus, para que nós nos concentremos nessa que
me parece ser a mais importante e a mais decisiva de
todas as deliberações concernentes ao financiamento
da saúde, que é esta que atende à reivindicação do
Movimento Saúde+10.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, tem
a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero cumprimentar o nosso Senador
Randolfe, representante do Amapá na nossa Casa,
desejando-lhe, como eu dizia ainda há pouco, paz,
saúde e vida longa, porque o resto, tenho certeza, a
competência e a determinação farão com que o nos-
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so Senador Randolfe alcance. E que sejam extensivos
esses votos à sua família e a todo o povo do Amapá!
Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente
ao requerimento de votação dos destaques em globo,
exatamente por entender que construímos um esforço
de entendimento com diversos líderes nesta Casa, com
diversos Senadores e Senadoras, com a Presidência
da República, com a Presidenta Dilma, com os Líderes da Câmara dos Deputados, para que pudéssemos
ampliar uma proposta que iniciou como sendo uma
proposta de Orçamento Impositivo para as emendas
individuais, mas que se ampliou com recursos para
financiar a saúde pública neste País. Essa é uma das
respostas absolutamente necessárias aos movimentos
de junho, em que a população foi às ruas para pedir
que déssemos respostas concretas, eficazes e possíveis à questão da saúde pública.
O financiamento da saúde pública, Sr. Presidente, passou a ser o tema central da emenda à Constituição que estamos votando. Pela primeira vez, numa
operação construída pelo diálogo, com a boa vontade
e a decisão política da Presidenta Dilma, foi possível
chegar a uma proposta em que o Governo Federal
destinará minimamente 15% da receita corrente líquida até 2018 para a saúde pública. Ora, Sr. Presidente, isso significa dizer e assegurar que, nos próximos
cinco anos, o povo brasileiro poderá contar com esse
recurso. Essa posição tomada hoje pelo Senado da
República garantirá R$64 bilhões de recursos novos
a mais para a saúde pública.
Isso significa dizer: garantir, nos próximos cinco
anos, uma média de mais de R$10 bilhões por ano,
novos, para a saúde pública. Portanto, se não é a solução ideal, é a solução mais do que possível na engenharia atual do orçamento econômico brasileiro e
do Orçamento da União, tendo em vista que a União
será o único ente da Federação que terá a sua receita
corrente líquida vinculada a um percentual da saúde,
já que os Estados e Municípios possuem uma vinculação não com a receita corrente líquida, mas sim com
a receita tributária.
Além disso, Sr. Presidente, além da questão da
receita corrente líquida, é forçoso reconhecer que, aqui
nesta Casa e no Congresso Nacional, vinculamos 75%
dos royalties do petróleo e do gás para a educação e
25% para a saúde, numa decisão já deste ano, no Senado da República e no Congresso Nacional.
Conseguimos fazer, nesta emenda também, outro grande avanço: 50% das emendas impositivas são
destinadas para a saúde, inclusive para o custeio, o que
vai trazer, portanto, grandes benefícios para o financiamento do custeio dos pequenos Municípios, onde
nós temos unidades básicas de saúde, UPAs, hospitais
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necessitando de novos recursos para a ampliação e
para o fortalecimento da saúde nas bases municipais.
Por fim, Sr. Presidente, não menos importante, é
forçoso reconhecer que esta PEC dará condições para
melhorar os repasses e os valores na média e na alta
complexidade, bem como nas ações básicas de saúde.
Portanto, Sr. Presidente, é para encaminhar favoravelmente a aprovação deste requerimento, justificando que conseguimos, no diálogo, na negociação,
no debate positivo e construtivo, apresentar um substitutivo a esta PEC e, aprovando as emendas aqui
apresentadas, evoluímos para poder garantir uma
melhoria na fonte de financiamento da saúde pública
e uma melhoria na participação e na transparência do
orçamento impositivo.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Concluindo, Sr. Presidente, para permitir a
participação dos outros debates, é importante dizer
que os demais destaques nesta direção estão todos
contemplados sobre o mesmo debate. Portanto, creio
que, na votação deste requerimento, nós estaríamos
dando a oportunidade para o debate e para uma votação concisa sobre um tema que trará grandes avanços para o País.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes, Senador Dornelles e Senador Wellington Dias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria um esclarecimento
do Sr. Relator. S. Exª argumenta que todos os temas
relativos ao financiamento estão englobados já nessa
matéria, ou seja, a destinação de parte das emendas
parlamentares individuais para a saúde e esse montante, esse patamar mínimo de recursos, vinculado o
Orçamento da União à área.
No entanto, existe um destaque que foi em boa
hora apresentado pelo Senador Francisco Dornelles
e que, no meu entender, está fora deste contexto. É
exatamente aquele que diz respeito à destinação de
parcela das emendas individuais aos serviços públicos de saúde. A emenda, ao colocar o adjetivo “serviços públicos de saúde”, não permite a destinação das
emendas individuais a instituições como as Santas
Casas de Misericórdia; no caso de São Paulo, o Hospital do Câncer de Barretos; o Hospital A.C.Camargo.
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É uma dúvida que o Senador Dornelles levantou e que
eu acho pertinente.
Eu peço que V. Exª, Sr. Relator, interprete esse
dispositivo da sua emenda substitutiva.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu já tive oportunidade de inclusive tratar
esse tema com o próprio Senador Dornelles e, agora,
com o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Veja, ao contrário, ao se estabelecer mecanismos
de financiamento à saúde pública, de serviços de saúde pública, significa dizer que todo e qualquer hospital que preste serviços públicos de saúde ou parte de
serviços públicos de saúde credenciados no Sistema
Único de Saúde terão direito a receber recursos. Os
filantrópicos, que é o caso das Santas Casas, que é
o caso do Sarah Kubitschek, que é o caso de outras
unidades, como A.C.Camargo, etc., outros que estão
na condição de filantrópicos, eles estão assegurados
e podem receber.
Qual é o grande problema de subtrair a expressão
“serviços públicos”? É que se nós não colocarmos “serviços públicos de saúde”, nós poderemos estar alocando recursos públicos em serviços privados de saúde.
Ora, Sr. Presidente, uma questão diferente é o
Hospital Albert Einstein prestar serviços públicos de
saúde e ser remunerado pelos serviços públicos que
ele presta, a outra coisa é o Hospital Albert Einstein
receber recursos públicos para praticar saúde privada.
Isto não pode. Isto está vedado por decisão do Tribunal
de Contas da União e vedado por decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, a preocupação, que é absolutamente
válida e importante, levantada pelo Senador Dornelles,
foi discutida amplamente com o Ministério da Saúde, foi
discutida amplamente com a Advocacia-Geral da União,
e temos vários relatórios técnicos que asseguram que
todas as filantrópicas e todos os serviços públicos de
saúde, seja do Sistema Único, praticado até por hospitais particulares, seja por sistemas únicos de saúde
praticados por hospitais de economia mista, filantropos
ou não, hospital militar, por exemplo, que serve também à população civil pelo Sistema Único de Saúde,
todos terão acesso, sim, aos recursos das emendas
e aos recursos dos 15% da receita corrente líquida.
Mas quero aqui ressaltar a importância dessa
emenda para que pudéssemos esclarecer, e eu agradeço o Senador Dornelles por ter nos permitido fazer
esse debate aqui, nesta tarde, no Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
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Eu vou conceder a palavra, pela ordem, também
ao Senador Wellington, ao Senador Humberto e ao
Senador Valadares.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em que pese o maior respeito
que tenho pelo Líder do Governo, Senador Eduardo
Braga, eu quero mostrar minha discordância do seu
entendimento.
Quem vai aplicar a lei não são os Senadores,
são os funcionários burocratas. No momento em que
eles lerem “serviço público”, eles vão entender que só
entidades públicas podem receber essas emendas.
E qual é o inconveniente de tirar “público”? Serviços de saúde público e privado. Então, o argumento
de que poderão receber empresas lucrativas, não procede, porque poderá o Governo, a qualquer momento,
através de portaria, através de decreto, através de lei,
dizer “só entidades de fins não lucrativos”.
De modo que eu acho que a presença da palavra “pública” é restritiva e pode atingir Santas Casas,
pode atingir entidades de saúde que prestam grandes
serviços de natureza social.
Eu mantenho meu destaque no sentido de que
seja retirada a expressão “pública” do §9º do art. 166.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, com
a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, primeiro, é para encaminhar, aqui,
pela Bancada do Partido dos Trabalhadores, pelo Bloco
de Apoio. Eu queria ressalvar, antes, a importância do
trabalho feito por vários Parlamentares.
Aqui, nós não podemos esquecer: essa matéria,
em 2011, nós tratamos aqui, na regulação da Emenda
nº 29. Naquela ocasião, terminamos aprovando um texto
tratando e mantendo a obrigatoriedade de os Municípios contribuírem com 15% de parte das suas receitas
– é bom lembrar, não é das receitas correntes líquidas.
Aqui, aprovamos que os Estados são obrigados
a aplicar 12%, também não da receita corrente líquida,
mas de parte das suas receitas. E ali, eu me lembro,
eu fiz um apelo, inclusive, na época, para que a gente
pudesse ter pelo menos 12%, o mesmo dos Estados
para a União, e não foi possível aquele entendimento.
Digo isso para mostrar a importância desse momento aqui hoje e ressalto o trabalho liderado pelo Senador Humberto Costa, da nossa Bancada. Em uma
Comissão presidida pelo Senador Jayme Campos e,
depois, pelo Senador Waldemir Moka, na área social,
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foi criado um grupo de trabalho do qual eu tive o privilégio de participar.
Ali, o Senador Humberto coordenou um conjunto
de negociações com o Ministério, ouvindo os setores,
com audiências, e isso resultou, somando-se a uma
emenda apresentada aqui após junho deste ano pelos
movimentos sociais – Saúde+10. E isso gerou uma
mobilização e uma força que nos permitiram chegar
a este momento.
De um lado, ouve uma compreensão de que a
fixação de um percentual sobre a receita corrente bruta causaria inúmeras distorções para o Orçamento da
União. Esse foi o primeiro ponto em que nós chegamos
a um entendimento. Depois, nós tivemos o conjunto dos
Líderes com a Presidente da República, e mostramos
– e aí eu destaco aqui todos os Líderes ali presentes
– que era impossível segurar sem ter uma solução.
Então, é uma vitória para a conjuntura que nós
estamos vivendo neste País, a gente ter hoje, pela
primeira vez na história deste País, a União admitindo
fixar um percentual mínimo. Qualquer que seja o governo, ele é obrigado a aplicar no mínimo 15%, e não
apenas de uma parte das suas receitas – 15% das
receitas correntes líquidas.
Para a gente compreender o que isso significa
para a saúde, é a entrada de fontes novas, de recursos novos de R$64,2 bilhões até 2018. É dinheiro que
permite tirar do sufoco Municípios de Alagoas, de Santa Catarina, de São Paulo, do meu Piauí, do Acre, lá
do Amazonas, de Pernambuco, do Ceará, enfim, dos
Estados brasileiros. É o reconhecimento de que há um
problema grave, e V. Exª liderou aqui a pauta positiva,
e quero destacar esse trabalho, para que a gente pudesse chegar a este momento.
Então, o que quero aqui destacar, Sr. Presidente,
é que é claro que eu, como brasileiro, como militante
da saúde, gostaria de aqui ter 16, 17, 18, 20, enfim,
mas não posso deixar de reconhecer que estamos
aqui conquistando um patamar fundamental. Primeiro,
a garantia de um mínimo obrigatório para o Governo
Federal, somando-se ao que já havia para Estados e
Municípios, trazendo, sim, recursos novos.
Aliás, num acordo que não foi fácil, que inclui,
inclusive, parcelas de emendas de bancada, recursos
do pré-sal, enfim, emendas individuais, é bom que se
diga. Aliás, abrindo o Governo Federal a condição de
recursos para custeio. Destaco aqui também a emenda
que foi acatada, do Senador Eunício.
Então, quero aqui, neste instante, liberando o
meu companheiro Humberto, por conta de tudo que
ele representou nesse trabalho, na nossa Bancada,
mas aqui, Sr. Presidente, pela Bancada do Partido dos
Trabalhadores, fazendo essa orientação, de votarmos
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em globo e que possamos ter a aprovação e a finalização desse projeto. Espero a aprovação na Câmara.
O que receio é que a gente, neste instante, possa
aqui colocar algo que foi fora dos entendimentos – é
liberdade da Casa fazer –, mas isso nos levar a uma
situação que, caso haja na Câmara uma modificação
radical, leve à perda de tudo o que conquistamos.
Então, é esse o apelo que faço aqui, no sentido
de que possamos compreender que houve um entendimento, houve um acordo, que não foi fácil. A Presidente Dilma, eu destaco aqui, de forma corajosa, assumiu essa posição num momento que não é fácil na
economia brasileira.
Se tem dificuldades para Estados, para Municípios, tem também para a União, e ela – numa linguagem popular, ela é uma Presidente mulher, mas eu
vou usar aqui – peitou a sua equipe, inclusive a área
econômica, garantindo a condição desse entendimento.
Por essa razão que quero aqui defender esse acordo.
Por último, também levantei, a pedido do Senador Dornelles, explicações do Ministério. Tem uma nota
técnica, inclusive, em que o Ministério reconhece que
o termo não é “entidades públicas”, mas “serviços públicos”. Esse é o termo que está no texto que vamos
votar. Por essa razão, os credenciados do SUS, que
prestam serviços do SUS, filantrópicos, e aqui destaco o Sarah Kubitschek, as Santas Casas, enfim, terão,
sim, acesso a esses recursos.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Então, faço aqui a defesa de que
possamos votar aqui a emenda em globo, aprovando
requerimento da emenda global.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, pela
ordem, ao Senador Humberto Costa, ao Senador Antonio Carlos Valadares, ao Senador Eunício Oliveira e
ao Senador Rodrigo Rollemberg. Antes, porém, quero
conceder a palavra, para uma questão de ordem, ao
Senador Pedro Taques, que tem precedência.
E queria só, depois da questão de ordem do Senador Pedro Taques, lembrar aos Srs. Senadores que
vamos votar esse requerimento que pede para votarmos em globo todos os destaques. Se esse requerimento não for aprovado, vamos ter muitas votações
nominais. Talvez seja o caso de simplificarmos um
pouco esta discussão: em cada requerimento, combinarmos para dar a palavra a um Senador de um lado
e a outro do outro lado.
Talvez assim nós possamos avançar.
Senador Pedro Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Venho, com fundamento no art. 403 do Regimento
Interno desta Casa, apresentar a seguinte questão de
ordem, em face, Sr. Presidente, de uma dúvida sobre
a aplicação do art. 314, inciso III, combinado com o
art. 300 do Regimento Interno.
Inicio pelas notas taquigráficas da manifestação
do Senador Romero Jucá na sessão plenária de ontem.
O Senador Romero Jucá disse o seguinte:
Sr. Presidente, eu não quero ser desmancha-prazeres, mas tem uma questão regimental,
que é a seguinte: nós temos um requerimento
de votação em globo dos destaques. Para votar o texto definitivo, nós temos que, primeiro,
saber quais são os textos que estão destacados. Então, tem que saber se votam ou se não
votam os requerimentos, porque, para deixar,
posteriormente, votar os requerimentos, nós
vamos ter aprovado o texto global e aí não cabe
mais requerimento porque é matéria vencida.
Então, [disse o Senador Romero Jucá] inicialmente, os requerimentos têm que ser votados...
Continua:
Mas, Sr. Presidente, se nós não votarmos os
requerimentos, não podemos votar o texto
principal, porque do texto principal não estará
extraído para ser votada em separado, depois,
a matéria do requerimento. Não é possível fazer
isso. Tecnicamente estará conflitado.
O Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esteve e está coberto de razão. O art.
314, inciso III, determina que – abro aspas –: “concedido
o destaque para votação em separado, submeter-se-á
a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a matéria destacada”. Ou seja, para votar a matéria
principal, é obrigatório ter sido concedido o destaque.
Também o art. 300, inciso I, aponta que a votação do projeto se faz – abro aspas –, “ressalvados
os destaques dele requeridos”. Portanto, somente se
pode votar o principal quando as matérias objeto de
destaque para a votação em separado já tenham sido
destacadas e evidenciadas aos Senadores.
Caso contrário, como todos sabemos, a votação
da matéria principal, Sr. Presidente, implicaria formalmente preclusão do destaque. Não há mais destaque,
por já ter sido aprovada a matéria principal em sua
totalidade.
V. Exª, Sr. Presidente, reconheceu essa exigência
regimental ao afirmar, e transcrevo o que V. Exª disse:
“O que o Senador Romero está colocando é exata-
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mente o que o Regimento manda que nós façamos,
mas por entendimento de todos os Líderes estamos
elegendo este outro procedimento”.
Muito bem até aqui.
E assim entenderam os Srs. Líderes, cujo encaminhamento também transcrevo.
Muito bem. O Senador Eduardo Braga disse o seguinte: “Estaremos votando no painel, nominalmente, o
voto ‘sim’, aprovando o texto do substitutivo ressalvados
os destaques, de acordo com o encaminhamento de
V. Exª”. Ele estava fazendo referência ao Presidente.
A Senadora Ana Amélia, pelo Bloco do PP, Rio
Grande do Sul, disse: “O PP vota ‘sim’ ao substitutivo,
ressalvados os destaques não em globo amanhã”.
O Senador Rodrigo Rollemberg encaminhou na
mesma direção: “Agora, como há esse compromisso de
que vamos apreciar todos os destaques posteriormente,
vamos votar favorável; mas queremos apreciar todos
os destaques, embora regimentalmente entendamos
que esses destaques já deveriam ter sido ressalvados
na votação do texto principal da matéria”.
O Senador Antonio Carlos Valadares disse o
seguinte: “Logicamente que existem os pedidos de
destaque e nós votaremos a matéria, naturalmente,
ressalvados os destaques”.
Portanto, Sr. Presidente, ao submeter a matéria
principal a voto, a matéria principal, V. Exª proclamou,
e assim entenderam os Srs. Líderes, que os destaques
já estavam concedidos, os destaques já estavam concedidos. Caso contrário, haveria ilegalidade formal e
material. Formal, pois o art. 314, inciso III, do Regimento desta Casa, estaria sendo violado, uma vez que a
matéria foi posta em votação sem que tivessem sido
concedidos ou não os destaques requeridos.
Materialmente, e seria também ilegal e antirregimental, pois os Senadores que votaram não teriam
como saber se aquele trecho em que votaram estaria
ou não sujeito a votação em separado posteriormente.
Em síntese, Sr. Presidente, V. Exª considerou
concedidos os destaques. Portanto, a votação dos requerimentos perdeu o objeto, dado que a aprovação
dos destaques foi reconhecida por V. Exª ao presidir
a sessão.
Repito: não cabe, agora, votar qualquer requerimento de destaque. Eles já foram considerados aprovados pela Mesa, de acordo com o Regimento Interno.
Caso esse reconhecimento tenha sido impróprio
por algum motivo, caso a Mesa não dispusesse dessa
prerrogativa, então, a votação de ontem, do texto do
substitutivo, seria, de forma irremediável, nula, pois
não obedeceu ao Regimento, foi contestada por manifestação explícita do Senador Romero Jucá, e não
obedeceu às exigências do voto nominal unânime,
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conforme o art. 412, inciso III, que estabelece prevalência de acordo sobre regra regimental.
Quero crer que essa nulidade não ocorreu, Sr.
Presidente. Quero crer que V. Exª, cumprindo exigência inexorável da obediência ao Regimento, determinou, ontem, a votação nominal da matéria principal,
por considerar, e assim proclamar formalmente, que
os destaques tenham sido aprovados e concedidos.
Tendo em vista, e já encerro, portanto, a violação do art. 314, inciso III, do Regimento, bem como
de seu art. 300, inciso I, sem que sequer tenha ocorrido a votação nominal exigida – não houve a votação
nominal exigida pelo art. 412, inciso III –, solicita-se
que a presente questão de ordem seja acolhida, para
que seja reconhecido que foram concedidos todos os
destaques requeridos à PEC nº 22A, de 2000, e, por
consequência, sejam todos, agora, apreciados, no
mérito, votação individualizada, conforme prescreve
o Regimento.
Esse é o primeiro...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga pede-nos a palavra para contraditar a questão de ordem
levantada pelo Senador Pedro Taques.
Com a palavra, V. Exª
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Renan Calheiros, meu caro Senador Pedro Taques, V. Exª que merece todo o nosso respeito,
no Senado da República, há uma situação, meu caro
Senador Pedro Taques, que me parece relevante e
pertinente neste momento.
A instância maior desta Casa é exatamente o Plenário de nossa instituição, que é o Plenário do Senado. No dia de ontem, o Plenário foi consultado sobre o
acordo que foi proposto pela maioria dos seus Líderes.
E o Plenário concordou com a proposta apresentada
de que votaríamos o texto principal, deixando para o
dia de hoje a discussão e a votação dos destaques,
com a precedência dos requerimentos de votação em
globo dos destaques.
Ora, submetido ao Plenário sem que nenhum Senador, além do Senador Romero, que fez um questionamento, mas não encaminhou contra, portanto, com
a unanimidade do Plenário do dia de ontem e com a
unanimidade dos Líderes, V. Exª encaminhou a votação de acordo com a vontade do Plenário.
Portanto, para contraditar a questão de ordem,
recorrendo à instância máxima de nossa instituição, de
nossa Casa, que é o Plenário, que, por unanimidade,
concordou com a proposta da maioria dos Líderes e
com o encaminhamento de V. Exª, votamos ontem o
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texto principal e deixamos para hoje os destaques,
conforme encaminhado pela Mesa.
Portanto, quero contraditar, dizendo que não é
pertinente a questão de ordem levantada pelo eminente e valoroso Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Regimento do Senado Federal diz que o procedimento regimental é ler e votar
requerimentos de destaque e, em seguida, votar o
texto principal.
No que se refere ao Regimento, o Senador Pedro Taques está absolutamente coberto de razão. No
entanto, não podemos concordar com a questão de
ordem levantada por V. Exª exatamente porque esse
procedimento foi um procedimento acertado com as
Lideranças partidárias e contando com o apoio unânime do Plenário, tanto que – me permita, Senador
Pedro Taques –, logo depois de uma intervenção do
Senador José Agripino, que disse, falando em nome
de todos: “Estamos todos de acordo, o Líder do PT, o
do Democratas, todos estamos de acordo”.
Em seguida, eu agradeci e disse que, como havia unanimidade no Plenário, nós iríamos adotar esse
procedimento. Na sequência, o Senador Pedro Taques
– não sei se V. Exª recorda, lembra – pediu a palavra e
disse assim: “Presidente, para tirar uma dúvida: para
a aprovação dos destaques amanhã, também serão
exigidos os três quintos? Porque é um destaque a uma
PEC, são necessários três quintos?”
Na oportunidade, também, nós respondemos:
“Sim, na votação do mérito de cada emenda, na votação do mérito do destaque, depois do requerimento
aprovado, nós precisaríamos de três quintos dos votos, sim, porque significa uma Proposta de Emenda à
Constituição. E o Regimento, no seu art. 42, inciso III,
que foi citado pelo Senador Pedro... Art. 412, inciso III...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... diz que há “impossibilidade
de prevalência sobre norma regimental de acordo de
liderança ou de decisão de Plenário, exceto quando
tomada por unanimidade, mediante voto nominal”. Quer
dizer, o voto nominal, no caso da unanimidade, seria
uma redundância, porque nós, em várias oportunidades,
ouvimos os Líderes e todos os Senadores, inclusive o
Senador Romero Jucá, que levantou a pertinência da
norma regimental, mas ele próprio não ficou contra o
procedimento que nós adotamos aqui.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente.
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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) – Se V. Exª me permite, o art. 412, inciso
III, diz que a votação nominal é exigida, e não houve a
votação nominal. Nós estamos substituindo a votação
nominal pela unanimidade. Essa é a dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não. Nesse aspecto, V. Exª tem
razão. Não houve a votação nominal, porque já havia
a unanimidade prévia, ela não estava sendo contestada. A votação apenas redundaria uma situação de fato
que existia no plenário do Senado, por isso apenas. E
eu peço até desculpas por não ter realizado a votação
como manda o Regimento, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, apenas para complementar. E
mais: ninguém requereu que houvesse, tendo em vista
que a votação foi simbólica, a votação nominal. Portanto, mais uma vez, V. Exª conduziu de acordo com
a decisão da instância máxima da nossa instituição,
que é o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Eduardo Braga.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, me permita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Já que a questão de ordem restou indeferida, com fundamento no art. 405 do Regimento Interno, eu recorro, faço recurso imediato ao Plenário, que
depende de apoio de algum Líder. Eu sou Vice-Líder.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O PSOL apoia a questão de
ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – O PSB
apoia também a questão de ordem, Sr. Presidente. E eu
quero fazer um apelo, uma tentativa de entendimento.
Efetivamente, tudo que foi relatado aqui aconteceu, mas houve um entendimento claro do Plenário,
até pela exposição de vários Líderes, inclusive da minha, de que haveríamos hoje de apreciar os destaques.
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Qual é a nossa sugestão? Vamos apreciar os
destaques individualmente. Essa é a sugestão que a
gente faz à Mesa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – É só derrotar o nosso requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Não. Essa é a nossa proposta,
mas, de qualquer jeito, apoiando a questão de ordem
do Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, apesar de discordar da leitura que a
Mesa faz dessa questão de ordem, mas quero discutir, na verdade, é a proposta da votação em globo dos
requerimentos.
Nós estamos tratando de temas que são absolutamente relevantes para o País, fruto de trabalhos que
foram realizados ao longo de muito tempo, inclusive
nesta Casa ou principalmente nesta Casa.
É óbvio, e não há contestação, que a emenda
constitucional tem avanços importantes no que diz
respeito ao financiamento da saúde: nós estamos
constitucionalizando um gasto mínimo; uma vinculação à receita corrente líquida do ano em curso; nós
estamos ampliando os gastos, até 2018, em R$25 bilhões. Porém, sabe V. Exª, que isso ainda é muito distante daquilo que é necessário para suprir a carência
da saúde e a aspiração dos movimentos organizados
na área da saúde.
Eu tive oportunidade de apresentar três emendas para as quais eu pedi destaque, e eu acho que
seria absolutamente adequado que nós fizéssemos
sua discussão.
A primeira antecipa de 2018 para 2017 o atingimento dos 15% da receita corrente líquida como mínimo para a saúde – não é algo com que o Governo
não possa se comprometer.
Segunda proposta: que nós tenhamos a previsão, nas Disposições Transitórias, de que, em 2015,
nós vamos reabrir esse debate. Isso é um alento para
o movimento social, faz com que haja uma preocupação maior dos gestores em aplicarem adequadamente
esses recursos, até para que tenhamos legitimidade
em reabrir essa discussão.
Por último, a proposta que eu acho lógica, que
é a seguinte. Ora, o Governo tinha estabelecido que
as emendas, que o Orçamento Impositivo seria de 1%
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da receita corrente líquida, e metade seria de recursos para a área da saúde. Ora, se o Governo ampliou
para 1,2% da receita corrente líquida, pode, e deve,
haver o encaminhamento de metade desses recursos
para a saúde. Então, seria 0,6%, e não... Seria 0,1%,
e não simplesmente os 13; teríamos 13,4%, e não a
proposta que está sendo feita. São questões simples,
são relevantes, mas, por exemplo, esse último destaque representa mais de R$700 milhões adicionais para
a área da saúde.
Então, eu quero apelar, aqui, ao Relator para
que amoleça o seu coração e nos permita votar essa
proposta.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Presidente Renan, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Presidente, eu estou aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares e Senador
Moka. Em seguida, que também pediu a palavra, o
Senador Eunício Oliveira.
Nós faremos a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para reafirmar que eu concordo com a proposta do Senador
Eduardo Braga, à exceção do prazo para cumprimento
dos 15% das receitas correntes líquidas em favor dos
serviços públicos de saúde. Eu apresentei um destaque à Emenda nº 3, em que esse prazo fica reduzido
para três anos, em vez de cinco anos como propõe o
Líder do Governo.
De outro lado, em relação a essa emenda do Senador Francisco Dornelles, muito embora ele tenha o
cuidado de preservar os direitos das Santas Casas,
eu quero crer que o Ministério da Saúde entraria numa
crise sem precedentes em todo o Brasil se as Santas
Casas ou as entidades filantrópicas fossem proibidas de
receber recursos. Há no Brasil mais de três mil Santas
Casas, a maioria das quais cuidando da saúde. Se o
Ministério da Saúde, interpretando mal o que escreveu
o Líder do Governo, resolvesse proibir a transferência
de recursos públicos para as entidades filantrópicas,
isso geraria uma crise sem precedentes em nosso
País. Então, isso não é possível.
De modo que o Senador Francisco Dornelles levanta o problema, mas...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – ...eu acho que não há
motivo para essa preocupação.
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Eu voto, mas eu gostaria, Presidente, que fosse
individualizado o direito da apresentação da discussão
dos destaques, inclusive o destaque à Emenda nº 3.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, eu entendo que, ontem, foi feito um
acordo – estava aqui. E, no acordo, V. Exª disse que
votaria o texto e votaria os destaques. Nós vamos votar
o primeiro destaque, que está sugerindo um requerimento que pede para votar em globo. Se for aprovado,
não será a Mesa que estará cassando os destaques,
será a maioria do Plenário. Agora, eu aqui vou votar
para que o requerimento seja derrubado, para que
possamos apreciar, de per si, cada um dos destaques.
Então, eu acho que o que nós temos de chamar
a atenção é na votação do requerimento em globo.
Aqueles Senadores que querem terão a possibilidade de derrotar o requerimento. Mas dizer que o acordo... O acordo, ontem, foi muito claro. Eu sou um dos
que querem votar o destaque. Mas é preciso registrar
que foi feito um acordo: ia-se votar o texto e, hoje, nós
apreciaríamos o destaque.
Eu queria resgatar isso aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e Senadores Aloysio, José Agripino e Mário Couto.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Presidente, serei muito breve. É apenas para registrar que a Mesa está plenamente correta e dentro do
Regimento, porque houve, ontem, a informação dada
por V. Exª de que nós íamos votar a matéria principal,
ressalvados os destaques.
O Senador Moka acaba de dar uma informação
verdadeira, regimental, que diz o seguinte: se este
requerimento em globo, assinado pelos Líderes, não
for aprovado – e V. Exª já anunciou isso aqui, agora,
há pouco –, nós iremos votar, um a um, os destaques
apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Se o requerimento de
votação em globo, assinado pelos Líderes, inclusive,
por este Líder do PMDB – com o respeito devido ao
Senador Moka, que colocou na reunião da Liderança
que gostaria de se manifestar contrariamente, e nós
respeitamos a posição do Senador Moka –, V. Exª está
corretíssimo, regimentalmente enquadrado.
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Então, nós vamos votar este requerimento. Se o
requerimento for derrotado, nós vamos votar os destaques um a um. Então, não há cassação de destaque.
O que há é um requerimento para se votar em globo.
Se for derrotado o requerimento, votaremos um a um;
se for aprovado o requerimento, acabou, não existe
mais destaque, porque estão sendo votados todos de
uma vez só, em globo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Presidente, eu queria só fazer uma recuperação do
acordo que foi feito ontem, até para nós refrescarmos
a memória.
V. Exª estava seguindo o Regimento e ia colocar
em votação; antes de votar o texto do substitutivo, ia
votar o requerimento de votação das emendas em globo.
Foi feito um acordo – e eu até me manifestei –
para que nós votássemos extraordinariamente, excepcionalmente, abríssemos o painel e votássemos o
texto principal com o de acordo dos Líderes, que se
manifestaram todos, de que hoje nós começaríamos
as votações pela votação do requerimento dos destaques em globo.
Eu, inclusive, vou votar contra, porque eu quero
que as emendas sejam apreciadas uma a uma – uma
a uma. Mas fui um dos que participaram do acordo
para que votássemos o texto do substitutivo ontem,
para sacramentar a matéria, com o compromisso de
apreciarmos, até por acordo. Se existirem 12 destaques, eu tenho certeza de que os Líderes ou os autores serão suficientemente competentes para reduzir
esses destaques a dois ou três ou, no máximo, quatro.
De modo que eu acho que V. Exª, na verdade,
para cumprir o acordo de Líderes, precisa colocar
em votação o requerimento de votação em globo dos
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu também não poderia deixar
de dar o meu depoimento aqui em relação aos acontecimentos de ontem, e o meu depoimento vai na mesma linha desse prestado agora pelo Senador Agripino.
Houve, efetivamente, um acordo, que não foi
contestado nem por nenhum Líder nem por nenhum
Parlamentar, no sentido de procedermos exatamente
como o Líder do Governo propõe: começarmos pelo
voto do seu requerimento de apreciação em globo e,
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depois, caso esse requerimento seja derrotado, votarmos um a um, segundo, inclusive, o procedimento
que V. Exª sugeriu – V. Exª daria a palavra ao autor do
destaque e ao autor da emenda, o primeiro subscritor
da emenda, e assim poderíamos discutir e resolver
em tempo hábil.
Eu já adianto a V. Exª – e gostaria, se fosse possível, de deixar previamente registrado – que penso
que seria de todo conveniente que esse requerimento
do Senador Eduardo Braga fosse submetido à votação nominal, para evitar dissensões, contestações.
Nós votaríamos nominalmente esse requerimento, se
V. Exª concordar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, tenho me acostumado, nesta Casa, com
alguns colegas por quem tenho o maior respeito e
admiração, e um deles é o Líder do Governo. Apesar
de pensarmos de forma diferente politicamente, tenho
um apreço singular e muito carinho por ele, que tem
uma postura muito séria. Nem questionei ontem, como
Líder da oposição, porque foi uma proposta feita por
ele e seguida por todos os Líderes.
Então, Senador Eduardo, apesar de termos ideias
politicamente diferentes, V. Exª tem recebido de mim o
maior respeito e consideração.
V. Exª, mais uma vez, mostra que está falando a
verdade, corretamente. Não podíamos esquecer, de
ontem para hoje, o que foi combinado. E existe, o que
fez o Presidente sabiamente, uma ata, que já foi lida
pelo Presidente.
Não há mais dúvida nenhuma, vamos votar. É só
isso que resta, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para concordar com a sugestão do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que façamos uma votação
nominal.
Aproveito a oportunidade para convidar as Srªs e
os Srs. Senadores que se encontram na Casa para que
venham ao plenário. Teremos, agora, uma importante votação do requerimento em globo dos destaques,
onde a base aliada encaminha voto “sim”, e pedimos
a presença de todos os Srs. e as Srªs Senadoras ao
plenário, para que possamos realizá-la.
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Portanto, aproveitando a oportunidade, recomendo o voto “sim” para o requerimento de votação em
globo dos destaques apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Presidente, já para me
antecipar, quero solicitar o comparecimento dos companheiros do Democratas, e o voto será “não”, votaremos “não” ao requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
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, encaminho, em nome da Bancada do PSDB, o
voto “não”, para que possamos apreciar os destaques.
Numa matéria desta importância, é fundamental que os
destaques sejam apreciados na sua inteireza, um a um.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, encaminho, obviamente,
o voto “não”. Quero apreciar os destaques e considero que é necessário que tenha este debate em uma
matéria dessa natureza, inclusive, porque considero
necessário ter o debate do art. 4º, incorporado pelo
Relator, que revoga o inciso IV, do § 3º, do art. 198 da
Constituição. É um tema que só é possível provocar
esse debate, se tivermos o debate mais amiúde, e não
globalmente, do conjunto dos destaques.
Portanto, o voto do PSOL é para que possamos
debater o conjunto dos destaques e não votar globalmente.
O PSOL encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e, em
seguida, Senador Francisco Dornelles..
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, a Oposição...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Sem revisão do orador.) – A Oposição libera a
Bancada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Oposição libera a Bancada.
Senador Eunício.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, só para um esclarecimento.
Eu tinha uma preocupação, levantada pelo Senador Dornelles, em relação a um destaque feito por ele.
Mas após conversar com o nosso Relator, Senador Eduardo Braga e depois de verificar que existe
inclusive uma lei complementar que ampara a proposta
do Senador Dornelles, eu vou manter a posição de ontem e encaminhar favoravelmente à votação da matéria
em globo. Portanto, o PMDB encaminha a votação da
matéria em globo e o voto é “sim”. E convida os Srs.
Senadores que estão fora do plenário, em alguma dependência da Casa ou em seus gabinetes, para que
compareçam ao plenário, porque vamos ter votação
nominal e importante de uma matéria que diz respeito
não só ao orçamento impositivo, mas que proporciona
quase R$8 bilhões por ano para a saúde pública do
Brasil. É dinheiro novo para o custeio e para investimentos numa área tão importante e tão carente no Brasil.
Portanto, o PMDB encaminha o voto “sim” ao requerimento em globo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Dornelles.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O Partido Progressista votou favoravelmente à proposta, ao relatório do Senador Eduardo Braga, mas
mantém a sua posição de que os destaques devem
ser votados separadamente, de modo que pede aos
seus Senadores que votem “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero registrar aqui a presença do
Deputado Hélio Isaias e do Vereador Maurílio, lá de
São Raimundo Nonato, no Piauí.
Quero só encaminhar, Sr. Presidente, pela nossa
Bancada – ressalvando, como disse o nosso querido
Senador Humberto Costa – , recomendando o voto
“sim” na votação em globo. O voto “sim” é a nossa recomendação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, reiterando a nossa manifestação, ontem, sobre o nosso entendimento de que
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estávamos votando a matéria porque teríamos hoje o
direito de votar todos os destaques, encaminhamos o
voto “não” ao requerimento de votação em globo.
Convoco os Senadores do PSB para virem ao
plenário para esta e outras votações.
Nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Srs. Senadores, Srs. Líderes,
antes de nós votarmos o requerimento, eu vou, em
função do recurso da decisão da Mesa feito pelo Senador Pedro Taques, nós vamos colocar o recurso em
votação. É o recurso com relação ao procedimento
adotado. O Regimento manda que nós ouçamos o
plenário toda vez que houver recurso. Então antes,
primeiro, nós vamos ouvir o plenário sobre o recurso
do Senador Pedro Taques.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a
decisão da Mesa em função do procedimento permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado contra os votos do Senador Pedro Taques, do Senador Randolfe Rodrigues, do Senador
Rodrigo Rollemberg, do Senador Waldemir Moka e do
Senador Humberto Costa.
Agora nós passamos à votação do requerimento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Presidente, pela ordem! Tenho uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Não é pela ordem, é uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exa, para
uma questão de ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com fundamento no art. 403 do Regimento Interno, Sr. Presidente, venho apresentar a seguinte questão que suscita dúvidas a respeito da aplicação dos
arts. 255, 300 e 314, inciso I, do Regimento Interno.
Vou repetir: 255, 300 e 314, inciso III.
Ontem, Sr. Presidente, suscitei dúvida sobre qual
seria o fundamento regimental para uma votação em
globo dos destaques. V. Exa indicou que era o art. 48,
inciso XXXIII, do Regimento Interno, que dá ao Presidente a prerrogativa de – abro aspas – “resolver, ouvido
o Plenário, qualquer caso não previsto no Regimento”.
Vou repetir: qualquer caso não previsto no Regimento.
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Quero crer, Sr. Presidente, data venia, que V. Exa
tenha sido premido pelo tempo e pelas circunstâncias
exigentes da condução do Plenário em votação tão
importante como a de ontem, porque não há qualquer
omissão ou caso previsto no Regimento nesse assunto.
O art. 255 elenca, em rol exaustivo, em rol taxativo, todas as matérias deliberadas pelo Plenário e o art.
300 elenca, também em rol taxativo, os procedimentos
de votação de cada uma delas.
Pois bem. No rol taxativo do art. 300, existe a previsão expressa de votação em grupos, ou em globo,
tão somente para as emendas (inciso III). Não há previsão para votação em grupo de absolutamente nada
mais. Só das emendas, nada mais.
Continuo.
Ao contrário, Sr. Presidente, o inciso XI do mesmo artigo é expresso em individualizar a votação do
destaque ao dispor que – abro aspas – “o dispositivo,
destacado do projeto para votação em separado precederá, na votação, as emendas e independerá de
parecer” – fecho aspas. E continuo: “o dispositivo”, Sr.
Presidente, no singular, o dispositivo, e não qualquer
agrupamento de dispositivos. Aqui está no singular,
não está no plural.
Também o art. 314, inciso III, que trata especificamente do destaque, individualiza essa votação, pois
afirma, sempre no singular, que – abro aspas – “concedido o destaque para a votação em separado, submeter-se-á a votos, primeiramente a matéria principal e,
em seguida, a destacada”. Insisto, sempre no singular:
o destaque, a matéria principal, a matéria destacada.
Não existe, com todo o respeito, nenhuma omissão do Regimento, Sr. Presidente. Existe uma regra
geral claríssima como a luz do sol, como a luz desse
painel ao longo de toda a nossa Lei Interna: a votação
de uma proposição é individualizada apenas e tão somente quando há uma exceção – a emenda, no caso
–, e o Regimento a torna expressa. Trata-se de um
princípio elementar da hermenêutica jurídica.
O Regimento, quando quis permitir votação em
globo, permitiu e o fez somente nas emendas. Para
todas as demais espécies de votação, o Regimento
definiu de forma muito clara, Senador Aloysio, que são
individualizadas.
Não se pode inventar uma lacuna no ordenamento
jurídico quando ele regula de forma completa, exaustiva, uma matéria. Isso seria equivalente a dizer que
quando a lei permite alguma coisa que eu quero ela é
completa, e quando não permite ela é omissa. Eu tenho
absoluta certeza de que não é a intenção de V. Exª.
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Se essa inversão de valores prevalecer, se qualquer proposição puder ser votada em globo por uma
suposta omissão do Regimento, o que impediria de se
votarem PECs em globo? O que impediria isso? Projetos de lei em globo? Medidas provisórias em globo?
É a morte do processo legislativo.
Mas a supressão da votação individual dos destaques ofende de forma violenta os princípios democráticos. E não sou eu que o revelo, Sr. Presidente.
Trago à colação a manifestação exemplar do Senador
Humberto Costa na sessão de ontem. Ele disse:
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu acho que
é um direito de cada um dos Senadores aqui
presentes discutir os seus requerimentos de
destaque e discutir os seus destaques, mesmo sabendo da pouco provável possibilidade
de aprovação. Essa proposição de que nós
façamos a discussão dos destaques num segundo turno fica prejudicada por conta do art.
363, que assim diz...
Aí o Senador Humberto relata.
S. Exª, o Senador Humberto, está coberto de
razão. A votação em globo dos destaques feriria de
morte o princípio do processo legislativo, de participação plena e igualitária dos Senadores em todas as
atividades legislativas, o que vem previsto no inciso
412, inciso I, do Regimento Interno.
Encerro, Sr. Presidente.
Tendo em vista, portanto, a violação dos arts.
255, 300, 314, inciso III, e 412, inciso I, do Regimento,
solicita-se que a presente questão de ordem seja acolhida para que não seja reconhecido nem submetido à
votação qualquer requerimento que tenha por objeto a
votação em globo de destaques à PEC nº 22A.
É a questão de ordem e acato, como não poderia
ser diferente, a posição da Mesa e do Plenário se for
de forma diferente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mais uma vez eu quero cumprimentar o Senador Pedro Taques por uma questão
de ordem inteligente e providencial.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – No entanto, a regra regimental
não é taxativa. O próprio art. 255 do Regimento Interno, no seu inciso III, diz o seguinte:
A deliberação do Senado será imediata nos requerimentos não constantes dos incisos I e II.

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79627

Por isso, por não ser taxativa é que nós recorremos ao art. 48. E não deferimos a questão de ordem
do Senador Pedro Taques exatamente por isso.
Passamos à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que...
Os Senadores pediram que nós votássemos nominalmente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon, com a
palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Nós pedimos votação nominal no requerimento
em globo, não é nominal um por um, não. Eu estou pedindo que a votação seja nominal no requerimento de
votação em globo, só nessa. É para não deixar dúvidas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em primeiro
lugar, eu peço a V. Exª a gentileza de pedir silêncio. Nós
estamos votando uma emenda constitucional da maior
importância, e a balbúrdia que há aqui parece que é
deliberada no sentido de a gente não saber o que os
outros estão fazendo. O Senador Pedro fez uma análise
da maior profundidade, e eu não consegui entender.
Agora, eu quero dizer, com toda sinceridade, Sr.
Presidente: eu não acredito que esta Casa vai votar
em globo emendas à Constituição que não têm nada a
ver uma com a outra. Isso é impossível, Sr. Presidente!
Nós temos várias emendas constitucionais, elas são
da maior importância. Agora, eu posso ser a favor de
uma e ser contrário à outra. Agora, sou obrigado a votar ou a favor de tudo ou votar contra tudo? Isso não
existe! Nós estamos votando emenda constitucional,
e emenda constitucional deve ser votada uma a uma.
Quer dizer, nós não podemos votar em globo as emendas. Isso é burlar. Isso é o tipo de coisa que eu posso
garantir que cai no Supremo Tribunal.
Emenda constitucional, nós vamos discutir, vamos debater, vamos analisar. Eu posso ser a favor do
voto aberto, eu posso ser contrário a outra questão.
Eu tenho um ponto de vista sobre cada uma das
emendas e quero ter o direito de expressar, Sr. Presidente. Agora, votar em globo uma série de emendas
constitucionais? Não existe! Perdoe-me, mas é algo em
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que alguém está querendo aplicar um golpe, e V. Exª,
como Presidente, não pode aceitar. Ficará muito mal
perante a sociedade dizer: o Senado no Brasil chegou
ao máximo de pegar 10 emendas, uma não tem nada
que ver com a outra: estão em votação as emendas.
Não existe, Sr. Presidente.
Eu faço um apelo a V. Exª para não submeter o
Senado a um vexame como esse.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos colocar em votação
o requerimento. (REQUERIMENTO Nº 1.294/2013)
Desde já eu queria informar à Casa que há um
acordo para que nós façamos, na sequência, a votação nominal.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o requerimento. Na forma do Regimento
nós deferimos a votação nominal.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que prepare
o painel e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB, “não”, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O PMDB, “sim”. O PMDB encaminha o voto
“sim” e convida os seus Senadores a comparecer ao
plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – O PSB encaminha o voto “não”.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – A Liderança do Governo pede o voto “sim”,
Sr. Presidente.
Todos os Senadores e Senadoras da Casa compareçam à votação nominal, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – O Partido Progressista pede o voto “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O Partido dos Trabalhadores orienta
o voto “sim”.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Quem diria, o Governo do PT votando “sim”!
Quem diria, o Governo do PT dando um golpe aqui
no Senado. Quem diria!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – O Democratas vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos votando, Srs.
Senadores, o requerimento assinado pelos Líderes
partidários que pede votação em globo dos requerimentos de destaque.
Os Srs. Senadores já podem votar.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pelas razões óbvias, pela incompatibilidade, muito bem argumentada
pelo Senador Pedro Simon, de votarmos diferentes
propostas de emenda constitucional em globo, obviamente o Partido Socialismo e Liberdade encaminha
o voto “não”.
É impossível votarmos em globo propostas diferentes em uma votação tão importante como esta.
O voto do PSOL é “não”.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Para não deixar dúvida, o Bloco União e Força, formado por PTB, PR, PSC e PRB, encaminha o voto “sim”,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Delcídio do Amaral.
Senador Clésio Andrade.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – A recomendação é do voto “sim”, fazendo um
apelo às Lideranças para a importância dessa votação.
A orientação é do voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu faço um apelo aos Senadores que estão em outras dependências da Casa para
que venham ao plenário. Nós estamos procedendo a
uma votação muito importante, que trata do financiamento da saúde e do orçamento impositivo, portanto,
uma importantíssima votação.
Senador Cyro Miranda.
Senador Wilder Morais.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, V. Exª me
permite fazer aqui uma breve intervenção enquanto
transcorre a votação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Eu
quero aproveitar o momento em que estamos aqui no
plenário, Senadores e Senadoras, para cumprimentá-lo, Sr. Presidente, pelo gesto de hoje pela manhã.
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Ontem nós recebemos no plenário uma jovem
mulher, Mara Rúbia, que, infelizmente, como tantas
brasileiras, sofreu uma agressão por parte do seu ex-companheiro, seu ex-marido, com quem tem um filho
de sete anos de idade. Além de agredi-la fisicamente,
ele, com uma faca, furou os seus dois olhos, estando
ela cega.
Conforme V. Exª relatou ontem no plenário, que
o Senado daria total apoio, V. Exª não apenas entrou
em contato já com o Ministério Público Federal, com
o Procurador-Geral da República, mas também esteve hoje, juntamente com o Presidente da Câmara
dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, em uma
audiência com Senadoras, Deputadas Federais, Deputados, com o Ministro da Justiça. Isso para a gente,
Presidente Renan, para todo o povo brasileiro, para
os Parlamentares, mas, sobretudo, para as mulheres
parlamentares, esse gesto para todas nós é muito caro,
Sr. Presidente, porque nós estamos vendo não apenas
um pronunciamento, mas um envolvimento concreto
de V. Exª, que é Presidente deste Poder, na luta das
mulheres brasileiras.
Então, quero aqui, de público, cumprimentá-lo pelo
gesto, assim como cumprimentamos o Presidente da
Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, porque
a luta contra a violência que as mulheres sofrem não
é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade
brasileira, da qual homens devem participar de forma
efetiva. V. Exª tem dado esse exemplo. Então, faço esse
registro, agradecendo enormemente a atitude de V. Exª.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin.
Desde ontem, instados por V. Exª, que é Procuradora da Mulher no Senado Federal, falamos com o
Procurador-Geral da República, telefonamos. Hoje,
estivemos todos juntos com o Ministro da Justiça.
Decidimos, ontem, criar uma comissão mista temporária, porque, como consequência da Comissão
Parlamentar de Inquérito que investigou a violência
contra a mulher no Brasil, vamos ter uma comissão
permanente de acompanhamento dos casos de violência contra a mulher. É evidente que temos de somar esforços no sentido de não permitir impunidade
em casos como esse.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem o Senador Sérgio
Souza.

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79629

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebemos ontem, aqui, as Deputadas e as
Senadoras para revivermos e levantarmos a questão
da violência contra a mulher. Todos ficamos estarrecidos com a violência cometida contra Mara Rúbia.
Há aqui, no plenário do Senado Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 2.010, que tem parecer, inclusive, pela rejeição. Encontra-se sobre a mesa, Sr.
Presidente, um requerimento para que seja ouvida a
Comissão de Assuntos Sociais, que é uma comissão
temática, que pode dar, inclusive, um parecer diferente sobre isso.
Requeiro, então, na forma do Regimento, que
pudesse ser lido e votado hoje esse requerimento
para que pudéssemos apreciar isso rapidamente na
Comissão de Assuntos Sociais e votar esse projeto no
plenário do Senado Federal ainda este ano.
É o meu requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendido hoje, na
forma do Regimento, Senador Sérgio Souza, com satisfação.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Hoje.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria, com a permissão de V. Exª, de conclamar os
Senadores e Senadoras que estão em seus gabinetes
ou em algum outro ponto e que estejam nos ouvindo
pela Rádio e TV Senado para que possam comparecer
ao plenário. Estamos encerrando a primeira votação e
vamos ter ainda mais uma ou duas novas votações. É
importante, então, a presença de todos aqui.
Sr. Presidente, ontem à noite a Presidente Dilma
participou da abertura da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ali está sendo tratado o
tema “Democracia e Desenvolvimento sem Racismo”.
Aliás, tem tudo a ver com a contagem que estamos
fazendo de tempo para a votação, aqui, da PEC do
Trabalho Escravo, muito importante.
Eu queria destacar a participação aqui de uma
importante delegação, de todo o Brasil, especialmente do meu Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 31; NÃO, 39.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, rejeitado o requerimento que pede
votação em globo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora nós vamos votar os requerimentos um a um.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Peço silêncio ao Plenário porque vamos ter que votar os requerimentos um a um.
Submeto à votação o primeiro requerimento.
Requerimento nº 1.284, do Senador Francisco
Dornelles, que requer, nos termos do Regimento Interno, destaque para votação em separado da expressão
“públicos”, constante do §9º do art. 166, incluído pelo
art. 1º do Substitutivo à PEC nº 22, para que seja suprimida do texto a expressão “públicos”, entre aspas.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu defendo
que seja retirada do texto a expressão “pública”, porque ela pode causar dúvidas.
Quem vai aplicar a lei é um funcionário burocrata,
e ele pode interpretar que nenhuma doação e nenhuma emenda pode ser destinada a entidades privadas,
mesmo àquelas sem fins lucrativos.
Nós podemos dizer, Sr. Presidente, que não é
mandatória. No momento, isso é um texto constitucional. Qualquer lei e qualquer portaria poderá dizer: é
proibido destinar recursos públicos para entidades que
tenham fins lucrativos.
Mas, da maneira como aqui está escrito, pode
vedar emendas para entidades privadas de fins não
lucrativos: é o caso do Hospital do Câncer de São
Paulo; é o caso do Hospital Sarah Kubitscheck; é o
caso de uma série de hospitais que fazem trabalho
de ação social.
Peço que seja aceita esta minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para contraditar,
exatamente por ser um mandamento constitucional e
exatamente por estarmos tratando de recursos públicos,
não podemos deixar aqui a abertura para que recursos
públicos sejam aplicados em saúde privada. O que não
é o caso de serviços de saúde pública.
O Sarah Kubitscheck presta serviços de saúde
pública. As Santas Casas de Misericórdia prestam
saúde pública, são institutos filantrópicos. Portanto,
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o parecer foi contrário à emenda exatamente porque
a intenção do Senador Dornelles está alcançada, ou
seja, de garantir acesso a todos aqueles que são sem
fins lucrativos, que prestam saúde pública, assim atendidos pelos recursos estabelecidos pelo mandamento
da emenda constitucional, Sr. Presidente.
Portanto, a recomendação da Base de sustentação do Governo é pela rejeição do presente destaque,
portanto votando “não” ao destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu consulto os Srs. Líderes
como...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não com relação à defesa
do requerimento, mas com relação à própria votação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Porque o art. 310 não permite a defesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que o requerimento de destaque não tem encaminhamento na forma do Regimento.
Nós combinamos, houve um representando um
lado e o outro representando o outro lado.
Mas eu queria consultar a Casa sobre a maneira
como nós vamos recolher os votos dos partidos, dos
Líderes partidários. Simbolicamente, nós vamos contar
e nós só podemos ter votação nominal daqui a uma
hora, é isso que o Regimento manda que nós façamos.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB –
MA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB – MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero pedir a
V. Exª que, por favor, aumente um pouco o microfone.
Nós não estamos escutando absolutamente nada aqui:
nem o que eles falam, nem o que V. Exª fala.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) –
Eu peço ao Plenário e aos assessores que estão no
plenário que, por favor, façam silêncio, senão nós não
vamos prosseguir nessa votação.
Nós vamos ter muitas votações de requerimentos e só vamos atingir o resultado da sessão se nós
exatamente colaborarmos.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o Requerimento
nº 1.286, do Senador Pedro Taques.

464

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Eu concedo a palavra, se assim o desejar, ao Senador Pedro Taques para que faça a defesa do requerimento. Em seguida, nós concederemos a palavra ao Senador Eduardo Braga, que contraditará o requerimento.
Senador Pedro Taques, com a palavra V. Exª
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores!
Melhorou o som, hein, Sr. Presidente. Olha, parabéns para a técnica! Melhorou o som.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a votação
deste destaque pode resgatar a dignidade do Poder
Legislativo, ao menos assim eu penso.
Eu já sustentei ontem que o orçamento pseudoimpositivo, que vem agachado atrás das disposições relativas à saúde, acrescentadas pelo Relator,
é ilusório, não tem efeito algum no mercado persa de
negociatas em torno do dinheiro público.
Já demonstrei, também, que a PEC joga por terra
o princípio constitucional de que a lei tem de ser cumprida. O Orçamento é lei, Srs. Senadores, define um
programa de trabalho. Desde 1824, a Constituição exige que seja cumprido. Mas esta PEC inventa a “lei um
por cento cumprida”, é isso que precisa ser cumprido.
Repito, à exaustão, quantas vezes for necessário: se
1% do Orçamento é de “execução obrigatória”, 99%
não o são. O Executivo pode escolher cumprir essa lei
ou não cumpri-la.
E isso que a cidadania tem de saber, é isso que
estão tentando esconder do povo, é a humilhação do
Legislativo que se rebaixa a dizer: “Poder Executivo,
me dê 1% para as minhas emendinhas, que em troca
desse [com todo respeito] jabazinho eu lhe deixo com
os restantes 99% para decidir sozinho, Poder Executivo.”
Vejam, brasileiros que nos assistem, como esta
humilhação chegou ao ridículo: a negociação de última hora foi apenas aumentar de 1% para 1,2%, 0,2%
do Orçamento Federal, é esse o preço da deturpação
das nossas instituições.
Veja a inversão de valores, Senador Aloysio: o
substitutivo que foi votado ontem define que a execução da despesa pública é equitativa ou impessoal só
quando ela seja igual entre as emendas apresentadas,
independentemente da autoria.
Vejam a discriminação entre brasileiros: um Município não pode receber uma transferência da União se
não cumprir os requisitos legais de responsabilidade
fiscal, mas passa a poder receber se essa transferência
estiver contemplada em uma emenda. O que mudou
de um caso para o outro? Foi o Município? Foi o cidadão, que precisa tanto da boa gestão das finanças do
Município quanto do dinheiro federal? Foram razões
legítimas de política pública que fizeram isso mudar?
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Foi exclusivamente o interesse de um Parlamentar
expresso pela sua emenda?
Srs. Senadores, eleitores que nos assistem, vejam
que agressão à cidadania, com todo respeito: a régua
para medir o princípio constitucional da impessoalidade não é a da igualdade entre os cidadãos, não é a
do cumprimento das missões do Estado, não é a da
manutenção dos padrões de responsabilidade fiscal; a
régua, o critério, é exclusivamente o atendimento dos
interesses dos autores das emendas! Por essa barbárie
jurídica, não importa que os cidadãos sejam tratados
igualmente diante da lei, importa apenas que um Deputado ou Senador não se ache menos bem tratado
do que algum outro em seus interesses imediatos!
Pobres daqueles que entram na política para isso
e pobres daqueles cuja relação com o eleitor dependa disso, mas nem sequer vão levar o que estão esperando, porque a posição de força do Executivo, Sr.
Presidente, continuaria exatamente igual, à de antes.
Estão abrindo mão de 99% do Orçamento, do poder
dever de decidir sobre 99%, para decidir sequer sobre
1% que acham que vão levar.
Reitero a advertência que já fiz antes, ao Parlamentar que tenha votado de boa-fé por acreditar que
está fortalecendo o seu papel, com todo o respeito, Sr.
Relator, a V. Exª, que eu sei que é um homem de bem,
um homem sério, digno, bom representante dos povos
da floresta, mas eu não posso concordar com isso.
E eu encerro, Sr. Presidente, dizendo: peço, portanto, aos nobre pares que votem pela rejeição do trecho constante deste destaque, ou seja, pela rejeição...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – ... das alterações que a PEC quer impor
ao art. 166 da Constituição.
Pela rejeição do que está dito no substitutivo do
Relator neste particular.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o requerimento do Senador Pedro Taques trata exatamente,
Sr. Presidente, do seguinte requerimento:
Nos termos do art. 132, inciso II, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado
do seguinte trecho da emenda substitutiva
apresentada na CCJ à Proposta de Emenda
Constitucional 22-A, já modificada pela Subemenda nº 1, da CCJ, e pela Emenda nº 9, de
Plenário, e pela subemenda CCJ, Emenda nº 2.
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Sr. Presidente, o que pretende esse destaque
apresentado pelo Senador Pedro Taques é simplesmente retirar da emenda toda a estrutura do orçamento
impositivo e todas as condições, Sr. Presidente, inclusive para dar acesso aos recursos para os Municípios
independentemente da adimplência. Ou seja, se esse
recurso, esse requerimento fosse aprovado, nada da
filosofia daquilo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e nada daquilo que foi discutido amplamente
para os investimentos na saúde pública brasileira seriam
atendidos. Portanto, sob esse aspecto, a recomendação é pela rejeição do requerimento.
Agora, sob o aspecto do orçamento impositivo, Sr. Presidente, é preciso lembrar ao Plenário que
88,3% do Orçamento já é impositivo, porque se destina à questão de pagamento de pessoal, se destina
ao pagamento de despesas financeiras do Governo
Federal, como juros e encargos, transferências para
Estados e Municípios, fundos constitucionais. O que
nós temos mesmo desvinculado, livre do Orçamento,
são 11,7% desse Orçamento. Portanto, quando tornamos obrigatório 1,2% da receita corrente líquida, nós
estamos falando de quase 15%, Sr. Presidente, daquilo
que não é vinculado.
Portanto, a recomendação é “não” ao requerimento, contra o requerimento de destaque, para podermos
viabilizar a aplicação dos recursos públicos na saúde,
das emendas impositivas na saúde, e garantirmos a
vinculação constitucional, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 1.287, do
Senador Antonio Carlos Valadares.
Eu vou conceder a palavra rapidamente ao Senador Antonio Carlos Valadares e, em seguida, darei
a palavra ao Líder do Governo, como temos feito em
todos os requerimentos.
Eu queria só lembrar à Casa que nós estamos
votando apenas o requerimento, nós não estamos votando ainda a emenda, o mérito. Nós estamos votando
apenas o requerimento, o destaque.
Com a palavra o Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso requerimento propõe que, quanto à obrigatoriedade dos 15%
das receitas líquidas da União em favor da saúde, em
vez de um parcelamento em cinco períodos, como
propõe o Líder do Governo, esse parcelamento seja
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feito em três períodos. Enquanto o Governo propõe,
no primeiro período – que vai ser certamente no próximo ano – 13,2% das receitas líquidas, eu proponho
a mesma coisa no próximo ano, só que progressivamente a nossa proposta termina com o Governo pagando os 15% no ano de 2016. Já o Senador Eduardo
Braga propõe que, em vez de a última prestação ser
em 2016, seja em 2018.
Ora, Sr. Presidente, as entidades que defendem
a saúde pública do Brasil estavam defendendo 10% da
receita corrente bruta, o que significa dizer que seria
mais ou menos 18%. Ora, se há uma redução de 18%
para 15% para ser pago em cinco anos, eu proponho
que essa redução seja de 18% para 15%, uma redução
razoável, mas que isso seja compensado com um período de tempo mais reduzido para o pagamento dessa
obrigatoriedade que seria em torno de R$35 bilhões:
em vez de nós brasileiros pagarmos para a saúde R$35
bilhões em cinco anos, que o façamos em três anos.
É só isto que o nosso requerimento está pedindo:
que os senhores votem favoravelmente a esse requerimento para que a emenda seja, posteriormente, colocada em votação. É só o requerimento! Ainda não é a
emenda. Há muita gente aí derrubando requerimento
e impedindo que a discussão seja feita no momento
apropriado da emenda. Eu estou pedindo aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que aprovem o requerimento e que deem a chance para uma discussão mais
ampla sobre se devemos pagar o que o Brasil deve à
saúde em cinco anos ou em três anos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao
Senador Eduardo Braga por três minutos, como estamos convencionando, lembrando, mais uma vez,
que estamos discutindo apenas os requerimentos de
destaque.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para encaminhar contrariamente
ao requerimento, tendo em vista que o Ministério do
Planejamento e o Ministério da Fazenda mostraram
que não havia nenhuma possibilidade real de fazer a
implantação desse sistema que é novo num prazo tão
exíguo. Nós estamos aqui aprovando uma PEC que
tornará impositiva parte do Orçamento Federal, vinculando recursos da receita corrente líquida da União
até 2018, no mínimo, a 15%, havendo possibilidade de
ser maior, pois não há nenhum impedimento na PEC
para se botarem recursos adicionais.
Por isso, o encaminhamento é contrário ao requerimento, é voto “não” ao requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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Eu queria só lembrar ao Plenário que nós já
votamos o texto principal e que estamos em fase de
votação das emendas, votando, portanto, os requerimentos de destaque.
Requerimento nº 1.287...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – Não, não. Tem de votar o
do Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –...do Senador Antonio Carlos
Valadares. É o 1.287.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Fora do microfone.) – Está
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Rejeitado o requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, há 76 Senadores em plenário; apenas 5 levantaram o braço. Eu não estou entendendo a
proclamação desse resultado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Levantaram o braço em votação
simbólica, representando as suas Bancadas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, peço uma verificação por Partido, Presidente.
Presidente, faça a verificação pela Bancada partidária.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, verifique pelas
Bancadas. Peça pelas Bancadas partidárias. Dos 5
que levantaram, Presidente, 3 eram do mesmo partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos fazendo exatamente isto: verificando o posicionamento de cada Líder partidário e fazendo a conta aqui de acordo com
o tamanho da sua Bancada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pois é, mas nesta votação, dos
5 que levantaram, 3 eram do mesmo partido.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, quais são os Líderes que votaram a favor?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Cinco mais representativos, na forma
do Regimento.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Quais são os Líderes que votaram a favor e quantos votos eles representam?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós já proclamamos o resultado.
Nós agora vamos apreciar o Requerimento nº
1.288.
Requerimento do Senador Aloysio Nunes Ferreira de nº 1.288.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Presidente, por dever de justiça,
quem encaminhará em meu nome e em nome da minha Bancada é o Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena, com
a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este pedido de destaque tem como objetivo esta Casa dizer à opinião pública e ao Brasil se efetivamente ouviu as reclamações,
as necessidades e as demandas das ruas expressas
pelo povo brasileiro.
Ela tem como objetivo, na verdade, em função do
encaminhamento do Líder, do Relator desta matéria
do orçamento impositivo, tratar do assunto que define
a obrigatoriedade por parte do Governo Federal de
gastar um determinado percentual – e a proposta do
Relator é de 15% – com a saúde brasileira.
Eu gostaria de pedir a atenção do Plenário para
alguns números que podem proporcionar um melhor
entendimento dos Parlamentares.
Por exemplo, de 2004 até a projeção de 2014 –
a de 2014, se não houver a modificação que estamos
propondo, já está, em tese, projetada em função do
crescimento do PIB... Eu não vou ler, por exemplo, o
total da Receita Corrente Líquida, não vou falar sobre
valores correntes. Vou falar sobre o percentual aplicado em cada ano sobre a Receita Corrente Líquida.
(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Receita Corrente Líquida: em 2004, foram
aplicados na saúde 12,3%; em 2005, 12,3%; em 2006,
11,8%; em 2007, 11,8%; em 2008, 11,6%; em 2009,
atenção, 13,3%; em 2010, 12,3%; em 2011, 12,9%;
em 2012, 13,1%; em 2013, estão projetados 11,9%...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... e, em 2014, mantida a regra, estariam projetados 12,4%.
Pois bem. O Governo, ao propor – e a emenda do
Relator – 15% fixados na despesa de piso até 2018,
está sugerindo os seguintes índices percentuais: para
2014, 13,2%; para 2015, 13,7%; para 2016, 14,1%;
para 2017, 14,5% e para 2018, os 15%, incluindo aí
à proposta da emenda do orçamento impositivo 50%
para a saúde nesse percentual.
E para o que quero chamar a atenção deste
Plenário? É que o Governo já chegou a gastar no
ano anterior, no ano de 2012, 13,1%. E, aí, pergunto
ao Governo, que diz que escuta as ruas, e pergunto
a qualquer cidadão brasileiro, se considera que este
percentual atende às demandas, às necessidades dos
recursos a serem aplicados na saúde. Se você perguntar a qualquer Parlamentar, qualquer cidadão, qualquer
administrador, sabe que, para enfrentar a gravidade da
deficiência da qualidade...
(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... da saúde brasileira, um dos (Fora do microfone.) itens...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ...sem dúvida nenhuma, é o volume de recursos a ser financiado. Tem gestão, há necessidade de
gestão; tem a fiscalização, é importante a fiscalização;
mas se não garantirmos o mínimo desses recursos,
não estaremos cumprindo com o nosso papel e com
a nossa responsabilidade.
Há dois anos, em 2012, apresentei, logo após o
veto à regulamentação da Emenda 29, que estabelecia como valor a ser gasto pelo Governo o mínimo de
10% da receita bruta, o Governo usou como condição de vetar esta matéria que a receita bruta, na sua
totalidade, não pertencia ao Governo Federal porque
tinha de compartilhar com os outros entes federativos.
Naquela oportunidade, então, fizemos os cálculos
e verificamos que os 10% da receita bruta correspondiam a 18% da Receita Corrente Líquida.
Apresentei esse projeto em 2012, há cerca de
um mês, na Comissão de Assuntos Sociais. Aqui faço
questão de abrir um parêntese para fazer um registro
de justiça e também de gratidão. Essa Comissão, que
é presidida pelo Senador Waldemir Moka, conduziu
de uma forma transparente, aberta, democrática, a
discussão...
(Interrupção de som.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Olha ele mesmo pedindo tempo, o Relator. É
engraçado.
Mas vamos lá.
Quero dizer que na Comissão foi debatido, foi
discutido. O Senador Roberto Requião apresentou um
relatório dizendo que era favorável ao meu projeto. S.
Exª, em missão do Senado, não esteve presente para
fazer a leitura e o debate do relatório. Foi nomeada,
então, a Senadora Ana Amélia, que aprimorou o relatório e o meu projeto junto com o Senador Requião,
porque permitiu o escalonamento da aplicação desse
percentual até 2018. Foram aprovados, então, os 18%.
Como o Relator dessa matéria incluiu esse item
– já que ela não veio da Câmara –, nós apresentamos
essa emenda e pedimos e encaminhamos o destaque.
Porque dos 60 bilhões que os representantes do Governo dizem que são para a aplicação e a garantia dos
15%, escalonados até 2018, como acréscimo, Senador
Fernando Collor, cerca de 20 bilhões já são da própria
emenda impositiva, nos 50% para a saúde.
Na nossa proposta, estabelecemos, para 2014,
já 15%. Porque 13% o Governo praticamente gastou
o ano passado, acrescidos do orçamento impositivo
de 50% das emendas dos Parlamentares.
(Interrupção de som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Sr. Presidente, espero, como sempre, a sua
generosidade.
Já passaria dos 13,2% que o Governo está propondo.
Então, a minha convocação é para que nós possamos votar esta matéria com: 15% em 2014; 16% em
2015; 17% em 2016; e, em 2017, os 18%. Aí sim esta
Casa, o Governo, está falando a verdade, estará falando que tem compromisso de buscar a solução para a
saúde brasileira. Quem é o administrador, quem já foi
prefeito que não sabe, por exemplo, que no programa
Mais Médicos, ao colocar médicos nas cidades, vai
aumentar a demanda...
(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB –
PB. Fora do microfone.) – ... de medicamentos?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, de novo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero, se V. Exa puder concluir...
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Se V. Exa descontar também o tempo de inter-
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rupção, eu teria mais uns dois minutos. Eu peço dois
minutos para encerrar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exa, para
concluir.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Então, todos nós sabemos que, ao buscar colocar mais médicos no interior deste País, vai aumentar a demanda – e aqui nós temos ex-Ministros, como
Humberto Costa, e tantos outros – de medicamentos,
vai aumentar a demanda de exames. Será que esta
Casa vai dizer aos prefeitos, que já estão chegando a
25% da sua receita, do seu orçamento, sendo gastos
na saúde, com a qualidade que nós temos hoje, que
eles têm mais recursos para bancar isso, e o Governo Federal não cumprir sua parte? Pois é isso que eu
peço aos nobres Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... que conhecem esse problema tanto quanto
eu, que vivem essa demanda tanto quanto a população, principalmente aqueles que são compromissados
com a busca da solução dos nossos problemas, para
que, de forma suprapartidária, nós possamos assumir
um compromisso com a saúde brasileira, garantindo o
meu destaque, a votação, para, a partir daí, nós buscarmos as alternativas de melhor gerenciamento, de
mais fiscalização, de combate à corrupção, para que
esse remédio chegue realmente para quem precisa.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Questão de ordem. Questão
de ordem, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a aquiescência de V. Exa,
nós vamos conceder a palavra à Senadora Ana Amélia, para uma questão de ordem.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para uma questão de ordem. Sem revisão da oradora.) – Questão de ordem, Presidente.
Na votação do requerimento de votação em globo nos destaques, V. Exa concedeu a votação nominal
sem um pedido formal dos Senadores, na forma do
art. 293, inciso IV.
Dessa forma, entendo que não houve verificação
de quórum para o efeito do disposto no art. 293, inciso
V, uma hora de intervalo. A votação do requerimento
é simbólica. O pedido de verificação diz respeito ao
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quórum e é diferente de votação nominal, que é para
decidir sobre o mérito, o que não é o caso.
Então, essa é a questão que eu apresento à Mesa,
porque há uma dúvida aqui em relação ao tempo, à
questão do quórum e à verificação que não foi solicitada formalmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção
e a questão de ordem colocada pela Senadora Ana
Amélia. E eu gostaria só de lembrar que, como havia
um prévio pedido para verificação...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Eu pedi, Sr. Presidente. Presidente, eu pedi.
Está nas notas taquigráficas. Eu pedi, como Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. E nós fizemos
questão de seguir o que manda o Regimento. Nós fizemos a votação simbólica, anunciamos o resultado
e, desde aquele momento, anunciamos que teríamos
uma votação nominal com apoiamento do Plenário.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Eu pedi nominal e fui derrotado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Eu gostaria, Presidente, de que fossem verificadas
as notas taquigráficas para saber se houve essa solicitação de verificação e também o apoiamento de
mais três Senadores como recomenda o Regimento.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Nós também pedimos pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Para uma questão de
ordem, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Valadares para uma
questão de ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para uma questão de ordem.
Sem revisão do orador.) – O art. 403 do Regimento,
combinado com o art. 293...
Vou deixar o Presidente desocupar, para ouvir a
minha argumentação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, é o 293.
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O art. 293 diz que, em sessão simbólica, os Líderes
podem votar no lugar dos seus liderados presentes.
Realmente, nesse particular, ao aceitar que os Líderes
votassem no lugar dos liderados, V. Exª teve razão, mas,
a meu ver, V. Exª cometeu um equívoco lamentável de
visão, porque, ao olhar para baixo, V. Exª não prestou
atenção, naquele momento em que se votava o nosso
requerimento em defesa da Emenda nº 3, que somente dois Líderes votaram em nome dos seus liderados.
E o vídeo desta sessão pode demonstrar isto. É
só V. Exª requerer, e o vídeo vai demonstrar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
E as notas taquigráficas também.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – E as notas taquigráficas
também, que V. Exª anunciou que os Líderes é que
dariam o resultado da votação.
Muito bem, só dois Líderes, de fato e de direito,
levantaram as mãos, e eu respeito estes votos: Senador Wellington Dias e Senador Eunício Oliveira. O Senador Eduardo Braga já faz parte da cota do PMDB,
apesar de ser Líder do Governo. Ele levantou a mão,
como escudeiro fiel do Governo da Presidenta Dilma,
mas o voto dele não valeu nessa situação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Então, Presidente, como,
na jurisprudência e no Direito, todo ato equivocado merece ser corrigido, eu espero de V. Exª uma correção
a respeito do anúncio desta votação. V. Exª pode até
não corrigir agora, deixe para o final da sessão. eu não
exijo que seja agora, mas que V. Exª veja o vídeo, onde
só há dois Líderes levantando a mão. Só!
Então, V. Exª está com os óculos em dia, sua visão
está perfeita, mas houve um equívoco no momento,
talvez levado pelo barulho que acontece aqui atrás. V.
Exª deve ter prestado atenção ao barulho aqui atrás e
não prestou atenção à votação das Lideranças.
Eu agradeço a V. Exª. Não é obrigado que V. Exª
decida agora. É bom que veja o vídeo, porque esse
vídeo pode ir para o Facebook, pode ir para as redes
sociais. E V. Exª pode, neste momento, não achar bom,
mas isso pode ir. Esse vídeo pode ir para as redes
sociais, onde foi tomada uma decisão contrária ao
Regimento, que, de forma clara e transparente, era
favorável ao nosso requerimento; no entanto, o anúncio foi desfavorável.
Agradeço a V. Exª que entenda esta minha justificativa. Eu tenho o maior apreço por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É recíproco.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – A minha palavra não tem
nenhum objetivo de ofendê-lo. Eu sei que foi um equívoco. E eu gostaria que, sendo um equívoco, V. Exª,
com a personalidade que tem, a coragem de homem
do Nordeste, das Alagoas, possa corrigir este equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de responder à questão
de ordem do Senador Valadares, eu concedo a palavra
ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas
rememorar os acontecimentos recentíssimos.
Quando havia uma controvérsia no plenário, suscitada pelo Senador Pedro Taques, sobre se seria cabível uma votação em globo, como requerido pelo Líder
do Governo, dos destaques, a minha intervenção se
deu logo após a intervenção do Líder do Democratas,
Senador Agripino, e ela teve um objetivo meramente
procedimental. Em primeiro lugar, para confirmar a celebração do acordo na data de ontem, que previa que
nós votaríamos, em primeiro lugar, o requerimento da
votação em globo.
Em segundo lugar, no segundo momento da minha intervenção, dessa mesma intervenção, eu me
manifestei para concordar com aquilo que V. Exª havia
sugerido, no início da sessão, para o encaminhamento
da votação dos requerimentos de destaque. Ou seja,
falaria o autor, e, depois, alguém para contraditar.
E, finalmente, Sr. Presidente, eu fiz uma outra
sugestão de procedimento, diante da controvérsia que
esse tema suscita, de que a votação dos requerimentos de destaque se desse pelo processo nominal, com
base exatamente no art. 294, do Regimento Interno. O
requerimento de um Senador, com assentimento do
Plenário, manifestado aqui pelo Líder do PMDB e pelo
Líder do Governo. E a votação se iniciou sob o signo
do art. 294, votação nominal.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Outra coisa é a verificação de
votação que se dá quando há uma dúvida sobre o
resultado da votação simbólica. É o que está previsto
no art. 293: havendo dúvida quanto ao resultado da
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votação aferida pelo pronunciamento dos Líderes,
haverá requerimento de verificação de votação, que
exigirá, para ser válido, o apoiamento de pelo menos
três Senadores. E aí a votação se dá pelo processo
nominal, sendo necessária a observação de pelo menos uma hora de intervalo entre uma verificação de
votação e outra.
Ora, Sr. Presidente, quando, repito, propusemos,
e todos concordaram, para maior clareza do processo,
numa matéria controvertida, que a votação se desse
pelo processo nominal, eu obviamente não estava fazendo um pedido de verificação de votação, mesmo
porque essa minha intervenção se deu antes que V.
Exª colocasse em votação o requerimento do Líder
Eduardo Braga.
Por essa razão, Sr. Presidente, eu, com todo o
respeito, queria insistir na questão de ordem ao afirmar
que não se observa, nesse caso, a regra do interstício
de uma hora.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Permita-me, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – O Senador Cícero
Lucena foi à tribuna; encaminhou a votação sobre o
requerimento; nós estamos no processo de votação;
começou-se uma série de questões de ordem com a
visível tentativa de procrastinar o tempo para que se
possa interromper a votação e estabelecer uma nova
votação nominal. Nós estamos a poucos minutos, vamos concluir o processo de votação, Sr. Presidente,
porque já se encerrou o encaminhamento. Nós estamos em processo de encaminhamento para a votação
do requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a concordância do Senador Randolfe, do Senador José Agripino e do Senador
Pedro Taques, eu queria conceder a palavra ao Senador Eduardo Braga para contraditar os argumentos do
Senador Cícero Lucena para nós votarmos. Podemos
fazer isso?
E, em seguida, eu decidirei a questão de ordem
do Senador Valadares. É o seguinte, Srs. Senadores.
O art. 293 do Regimento Interno, quando trata da votação ostensiva, diz o seguinte: “o voto dos Líderes
representará o dos seus liderados, permitida a declaração de voto.”.
Só para que os senhores tenham uma ideia, e
também os telespectadores que estão ouvindo ou
assistindo a esse debate, só os votos, na forma do
Regimento, dos Senadores Eunício Oliveira, que é
Líder do Bloco da Maioria Parlamentar, e do Senador
Wellington Dias – o Senador Eunício Oliveira vota por
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28 Srs. Senadores, na forma do Regimento, e o Senador Wellington Dias, por 24 –, e 28 com 24 são 52.
Então, não precisaria do voto de mais dois Líderes, de mais um Líder, de cinco Senadores. Só esses
dois, na forma do Regimento, na votação simbólica, votam por 52 Senadores, representando os seus liderados.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Uma explicação, Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, eu gostaria de poder concluir...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Não, Sr. Presidente, nós já tivemos...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo /PSOL – AP) – Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu prorrogo a sessão de ofício
para nós concluirmos a Ordem do Dia.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Não, não. Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E concedo a palavra, como tinha
combinado, para o Senador Eduardo Braga.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Mas só suscitar, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, há um orador na tribuna.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) – São três questões de ordem, e
a questão de ordem, conforme diz o art. 403 do Regimento Interno, é suscitável em qualquer momento da
sessão. Obviamente, como V. Exª muito bem conhece
o Regimento, é conhecedor do Regimento, ela deve
ser concedida por V. Exª de ofício, ou seja, obviamente
nós ouviremos S. Exª o Líder Eduardo Braga, contraditar as razões do Senador Cícero.
Obviamente, antes de apreciar, é necessário
que sejam ouvidas as questões de ordem que estão
a ser apresentadas, do Senador Agripino, a minha e
a questão de ordem a ser apresentada pelo Senador
Pedro Taques, conforme prevê o art. 403 do Regimento
Interno, que reza sobre a questão de ordem.
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Obviamente, não vou aqui rezar o Padre Nosso
ao vigário, porque V. Exª é mais conhecedor do Regimento do que eu, e é o guardião do Regimento desta
Casa, ensinando a todos nós. Naturalmente que nós
iremos, é lógico, ouvir o Líder Eduardo Braga, com o
maior prazer, contraditar as razões do Senador Cícero.
Tenho certeza de que, cumpridor do Regimento que
é, Sr. Presidente, V. Exª, em seguida, concederá as
questões de ordem que estamos a suscitar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, há uma visível tentativa de procrastinação do tempo do plenário. Essa é uma estratégia do
plenário, que é legítima, mas V. Exª, inúmeras vezes
nesta Casa, em respeito ao Regimento e em respeito
à vontade da Casa, do seu Regimento, sempre estabeleceu uma regra.
Recentemente, na PEC da Música, inúmeras vezes, ao pretender uma questão de ordem a V. Exª, fui
tolhido, porque havia uma premência para votar, para
atender à demanda da cultura, dos artistas populares
que aqui estavam. Nós estamos aqui debatendo a PEC
impositiva, que trata de recursos públicos para a saúde. E, mesmo assim, estamos vendo essa tentativa.
Quero dizer que neste momento não há mais
CPMF. Por decisão do Congresso Nacional, do Senado
da República, a CPMF foi extinta no país. Cinquenta bilhões de reais foram retirados por ano do financiamento
da saúde pública por uma decisão do Congresso Nacional. Àquela altura, quando se tinha CPMF, e se teve
CPMF durante vários governos, não se conseguiu, em
nenhum momento, Sr. Presidente, fazer a vinculação
de recursos da receita corrente líquida para a saúde
pública por parte da União.
Estamos aqui dando um passo importante, numa
negociação importante e com a responsabilidade de
quem tem de executar aquilo que está sendo apresentado. Portanto, recomendamos o voto “não”, pedimos
à Base do Governo que acompanhe, pela responsabilidade que temos de cumprir com o aumento de R$
64 bilhões de recursos novos para a saúde.
E queríamos pedir a V. Exª que concluísse a votação desse requerimento. Depois desse requerimento,
se outras questões de ordem vierem a ser apresentadas, que V. Exª possa apreciar as demais questões de
ordem. Mas faço um apelo a V. Exª para que coloque
em votação esse requerimento, Sr. Presidente.
E a recomendação à Base é “não” para o requerimento ora em questão.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma ponderação. V. Exª manifestou-se
com relação à questão de ordem colocada pelo Senador Antonio Carlos Valadares, reiterada pelo Senador
Aloysio Nunes. O Senador Aloysio Nunes apresentou
as suas razões. Eu acho, Sr. Presidente, que ambos
têm razões: tanto V. Exª tem razões de ordem regimental – só que V. Exª tem o direito de decidir – como
o Senador Aloysio Nunes tem amparo regimental na
colocação que faz.
O que o Plenário deseja ou pelo menos parte do
Plenário deseja? O voto aberto. Nada mais do que o
voto aberto, só isso.
O Relator, Senador Eduardo Braga, fez um grande esforço no sentido de aprovar, convencer o Palácio
do Planalto pelo orçamento impositivo e fez um belo
trabalho de acréscimo de recursos à saúde, junto à
proposta do orçamento impositivo. Chegou a mais ou
menos 15%. Está na hora de fazermos o esforço final.
Governar é eleger prioridade. Não há nada mais
importante neste País do que você destinar recursos
públicos para a mais carente das necessidades do
povo brasileiro, que é a saúde pública. Nós estamos
a exatos nove minutos de cumprir o entendimento de
V. Exª e o entendimento do Senador Aloysio Nunes,
para que possamos ter o voto aberto para essa questão. O que se quer é o voto aberto, só isso: colocar no
painel quem quer e quem não quer, assumindo suas
responsabilidades.
O Senador Eduardo Braga falou aqui sobre CPMF
– R$40 bilhões. Muito mais do que isso houve de excesso de arrecadação no ano em que se acabou a
CPMF, que já não subsidiava a saúde. Já não subsidiava! Subsidiava pagamento da dívida, subsidiava mil
coisas e, residualmente, a saúde. Então, esse não é
um argumento que me convença.
Eu gostaria, portanto, de contar com a compreensão de V. Exª, acatando os argumentos de ordem
regimental que V. Exª colocou, como também reconhecendo os argumentos dos Senadores Antônio Carlos
Valadares e Aloysio Nunes, e dizer que estamos a oito
minutos da explicitação, perante o País, do voto aberto, de sabermos, assumindo cada um de nós a nossa
responsabilidade, qual o esforço que o País precisa
realmente fazer de prioridade orçamentária para resolver definitivamente a questão da saúde no Brasil.
É o apelo que faço a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
Senador Pedro Taques e Senador Rodrigo Rollemberg.
Vou conceder a palavra a V. Exªs e, em seguida,
nós vamos proceder à votação do requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiramente, a primeira argumentação
que faço é sobre o processo. É argumento em favor,
independentemente do intervalo de uma hora, é o argumento favorável à necessidade da votação nominal
em relação a esse requerimento. E o faço arguindo o
art. 293, porque a votação anterior, conforme argumenta aqui a Senadora Ana Amélia, não foi feita pela
verificação solicitada. Houve um acordo tácito e esse
acordo tácito não está expresso no Regimento.
O Regimento deixa claro que necessitaria, precisaria, que três Líderes, pelo menos, três Senadores,
solicitassem, conforme o art. 293 do Regimento Interno, pelo menos três Senadores pedissem a verificação
para a votação nominal.
O segundo é em relação à verificação de Líderes, à votação dos Líderes. Não expressa também o
Regimento que, na votação dos Líderes, seja verificada somente as Lideranças dos blocos parlamentares.
Prevê claramente o Regimento, além da Liderança
dos blocos parlamentares, porque, se assim fosse, o
Regimento deixaria prevista, única e exclusivamente,
a verificação das Lideranças, da Maioria e da Minoria.
Assim sendo, bastaria que dois Líderes fossem
verificados nas votações aqui na Casa, o Líder da
Maioria, que é o Líder do Governo, o Senador Eduardo Braga, e o Líder da Minoria, que é o Senador Mário
Couto. Então, nem precisaria mais fazer a verificação
dos Líderes partidários e sequer a verificação das Lideranças dos blocos, Senador Wellington, Senador
Eunício e Senador Gim. Bastaria verificar dois, o Líder
da Maioria, Senador Eduardo Braga, e o...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Líder da Minoria, o Senador
Mário Couto. Não é assim...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –... que estabelece o colegiado
de Líderes aqui. O colegiado de Líderes estabelece
a existência do Líder da Maioria, o Senador Eduardo
Braga, do Líder da Minoria, o Senador Mário Couto, do
Líder dos Blocos Partidários e do Líder dos Partidos
Políticos, para assegurar, assim, o direito dos partidos
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majoritários e o direito dos partidos minoritários, como
é o nosso caso, Senador Inácio...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... do PSOL, do PCdoB, dos
partidos que são minoritários aqui, porque é assim no
Parlamento: ser assegurado o direito das maiorias e
ser assegurado também os direitos das minorias.
Portanto, Sr. Presidente, concluo esta questão de
ordem, dizendo isto: nas verificações a serem feitas,
se faz necessário o mínimo da representação. Quando não for feita a verificação, quando não for possível
– obviamente que não é possível e o Regimento assim reza – a verificação nominal, ela ocorre com um
intervalo de uma hora, porque não é possível a todo o
momento ser feita a verificação nominal. E a verificação nominal é um pré-requisito do Regimento para a
verificação de quórum. Mas seria de bom-tom, quando
assim fosse, que a verificação fosse feita com a verificação das Lideranças partidárias que estivessem
presentes em plenário, porque essa é a verificação
exigida e a verificação que dá conta da diversidade
presente no plenário. E me parece que é a verificação
mais adequada porque, lato sensu, se é para verificar,
se fosse assim, para verificar, então, bastaria consultar somente dois Líderes, o da Maioria e o da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só, mais uma vez,
dizer que, na votação ostensiva, o Regimento diz, no
art. 293, que “o voto dos líderes representará o de
seus liderados...”; e o art. 61 diz que “as representações partidárias poderão constituir bloco parlamentar”.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O que significa dizer que, do
ponto de vista do Regimento, com relação à votação
simbólica, não há absolutamente nenhuma dúvida na
condução.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, mas a minha questão
de ordem é outra, diferente daquela proposta...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, me permita. Uma questão
de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E a questão de ordem levantada pelo Senador Aloysio trata da questão da votação
simbólica. E quando... Nós sabemos que a transformação de uma votação simbólica em votação nominal
ocorre, na forma do Regimento, de duas formas: por
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um requerimento escrito, solicitando a votação nominal.
Votado esse requerimento, claro, votado pelo Plenário,
e por um – o que não houve e que não foi o caso, o
que não foi o caso – ou por um pedido de verificação,
com o apoiamento de três Senadores; no mínimo, de
três Senadores, que foi o caso. Esse pedido aconteceu de forma unânime para a votação nominal, com o
acordo, inclusive, que foi colocado aqui publicamente
pelos Senadores.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu não gostaria de
contradizer V. Exª agora, mas eu fiz o requerimento –
o requerimento de qualquer Senador –, requerimento
verbal a V. Exª, um requerimento de encaminhamento,
de um procedimento de votação. Então, o requerimento
foi feito, e o Plenário assentiu, uma vez que não houve
nenhuma contestação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, mais uma vez, lembrar que o Parlamento, como todos sabem, caminha
mais facilmente pelo diálogo e pelo entendimento,
porque, quando algum bloco, mesmo a Minoria, quer
obstruir qualquer processo decisório, legislativo, tem
um longo caminho regimental pela frente.
Nós vamos, daqui a um minuto, concluir o tempo
exigido para que possamos ter nova verificação nominal.
Eu não posso negar a palavra ao Senador Pedro
Taques para que ele coloque a questão de ordem e,
consequentemente, consuma esse minuto que o Regimento exige.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, V. Exª me permite a questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Com fundamento, conforme determina o
Regimento Interno da Casa da Federação, quando se
levanta a questão de ordem, necessário se faz trazer
o fundamento.
O fundamento é o art. 403, combinado com o art.
293, inciso II. Quando os Líderes falam e votam pelos
liderados, os liderados devem estar presentes. Como
nós podemos saber se os liderados estão presentes
se o Líder levantou?
Como é que o Senador Eunício, que é um grande
Líder – eu quero cumprimentá-lo – do Estado do Ceará, pode falar pelos liderados que não estão presentes,
nos termos do art. 293, inciso II?
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Muito bem, nós sabemos que os Parlamentos
surgem na Europa, Sr. Presidente, a partir de 1215 ,
na Carta de João Sem-Terra.
João Sem-Terra era rei da Inglaterra enquanto
Ricardo Coração de Leão estava nas Cruzadas. Surge aí, em 1215, para acabar com o direito absoluto.
Nós sabemos que as minorias precisam ser respeitadas, e a criação da votação de Líderes, a ditadura
da Liderança, não pode inviabilizar o direito que cada
Parlamentar tem de se manifestar.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que esta
questão de ordem, com fundamento no art. 403, combinado com o art. 293, inciso II, que diz que o Líder
representa os liderados que se encontram presentes
na sessão, e o próprio art. 293, inciso III, diz que a
manifestação do Líder tem de ser em pé, os liderados
devem estar sentados. Não foi isso que foi seguido,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mais uma vez, eu queria deixar claro que o Regimento fala dos liderados presentes no painel, e o próprio Regimento estabelece, de
hora em hora, a oportunidade para verificação dessas
presenças, de modo que o que nós fizemos e continuaremos a fazer foi rigorosamente dentro dos limites
do Regimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, serei muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, para cumprimentar a condução que V. Exª
deu a esse momento da sessão e reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Relator, Eduardo Braga, mas
o próprio Eduardo Braga, o Líder, se refere à legitimidade do processo de discussão, de levantamento de
questões de ordem, através do Regimento, para que
tenhamos uma votação nominal.
Nós estamos, na verdade, aqui, fazendo um ensaio geral para o voto aberto. Como muito bem disse
o Senador Agripino, nós temos, no momento, uma
votação importante, de interesse do País, em que as
pessoas terão a oportunidade de conhecer a posição
de cada Senador.
Eu quero desejar que este momento seja um
momento alvissareiro, para que, em seguida, nós possamos votar e aprovar a PEC do voto aberto, amplo,
geral e irrestrito. Mas quero cumprimentar o Senador
Eduardo Braga pelo trabalho, pelo esforço, mas dizer
da importância de que esta votação, que é uma vota-

474

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ção da maior importância, seja de conhecimento de
todos os cidadãos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos colocar em votação o
Requerimento 1.288, votação simbólica, que pede
destaque para a Emenda nº 4, de Plenário.
Votação do requerimento que pede destaque
para a Emenda nº 4, de Plenário.
Votação simbólica.
O Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Verificação, Sr. Presidente.
Verificação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com apoiamento...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Com apoiamento do PSB.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Fora do microfone.) – Com apoiamento do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na forma do Regimento, já tendo evidente apoiamento regimental, nós passaremos
à votação nominal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, para encaminhar também.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu convoco
todos os nossos Senadores e Senadoras do PSDB,
para que venham ao plenário votar a favor da emenda,
que vai ser o destaque da emenda.
Essa votação é decisiva para que possamos aumentar o financiamento à saúde pública no Brasil, de
15% para 18% da receita bruta, num prazo razoável
de quatro anos, porque, somente desta forma, nós poderemos dar uma resposta concreta, eficaz, efetiva ao
drama da saúde pública brasileira.
Então, aqueles que estão a favor do aumento das
verbas para a saúde pública no Brasil votam a favor
do destaque: “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu quero chamar atenção para o fato
de que aqui, neste plenário, numa sessão temática, a
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Ministra Miriam Belchior apresentou dados, que são
dados oficiais, demonstrando que, no Orçamento do
Brasil, tirando o que já está carimbado para a educação e para outras coisas, sobram, de livre iniciativa
do Governo Federal, R$36 bilhões. São R$26 bilhões
que estão sendo separados a mais para a saúde, é
disso que se trata.
Então, por isso, a orientação nossa, Sr. Presidente, por mais dinheiro para a saúde, é “não”, para que
tenhamos a aprovação de um projeto que possa entrar
em efetividade a partir do próximo ano.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente, e pede a benção
dos seus companheiros com o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é para encaminhar o voto “não”, dizendo
que estamos construindo com responsabilidade uma
proposta para o financiamento da saúde. Inclusive, se
não fosse a nossa iniciativa, sequer estaríamos debatendo, na PEC do Orçamento Impositivo, financiamento
para a saúde. Estamos fazendo isso com responsabilidade, assegurando mais R$64 bilhões verdadeiros,
possíveis, para avançarmos na saúde pública. Portanto, a recomendação é voto “não” ao requerimento
apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é bem rápido. É só para dizer que nós estamos aqui votando nada mais nada menos do que
R$8 bilhões de dinheiro novo. A partir do ano que vem,
todos os anos, haverá dinheiro novo no caixa para
atendimento às pessoas pobres, principalmente no
Nordeste brasileiro, Sr. Presidente. Portanto, nós não
podemos alterar esse projeto para que ele emperre e
não sejam aplicados esses recursos.
Portanto, o encaminhamento do PMDB é voto
“não”, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PMDB recomenda o voto “não”.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nós estamos tratando de um
tema da maior importância para a população brasileira,
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que sabe, hoje, o que encontra nos hospitais públicos.
E nós devemos sim fazer um esforço de remanejamento
de prioridades para que se possa garantir um volume
maior de recursos para a saúde.
Nesse sentido, o encaminhamento, a orientação
é que votemos “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
Senador Cícero Lucena.
Eu peço aos Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário.
Nós estamos procedendo a uma importantíssima votação: é uma proposta de emenda à Constituição do
Orçamento Impositivo e do financiamento da saúde.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, esta é a mais importante
votação, eu diria, esta votação da proposta de emenda
à Constituição do Orçamento Impositivo. É, Sr. Presidente, porque, há duas semanas, nós votamos aqui,
neste plenário, um dos temas fundamentais em relação
à saúde pública, que teve o nosso apoio, o apoio do
Partido Socialismo e Liberdade, que foi a...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... medida provisória do Mais
Médicos. Nós apoiamos. Apoiamos, e apoiamos dizendo
que aquele era um grande passo, mas era o primeiro
passo de uma caminhada, em relação à saúde pública.
Um dos graves problemas da saúde pública brasileira é
a ausência de médicos, mas não basta colocar o médico – é necessário colocar o médico, como foi feito, e
aplaudimos a medida por parte do Governo brasileiro
de buscar todas as iniciativas em torno de colocar o
médico em todos os cantos do Território nacional – sem
ter o financiamento para a saúde pública.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Este é o mérito dessa iniciativa por parte da votação da proposta de emenda à
Constituição do Orçamento Impositivo, dessa brilhante iniciativa...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... sua, Senador Cícero Lucena:
trazer para o debate do Orçamento Impositivo a saúde
pública. Não basta que o Orçamento seja impositivo
no 1% das emendas parlamentares.
(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Ele tem de ser impositivo na
grande necessidade do povo brasileiro, que é a saúde pública.
Não basta, não é só haver o médico; tem de haver
o médico e o financiamento. Esta é a grande emenda a ser resolvida: o financiamento da saúde pública.
Esse é o Orçamento Impositivo em que tem de haver
a imposição do financiamento da saúde pública para
o povo brasileiro. Essa é a parte...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... mais impositiva que tem de
ter o Orçamento.
Portanto, o voto do PSOL é ”sim” para essa emenda no Orçamento Impositivo. Esta, para mim, é a parte
mais importante do Orçamento Impositivo: impositivo
para a saúde pública, Sr. Presidente.
O voto do PSOL é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu já fiz o encaminhamento, mas eu gostaria
de lembrar, mais uma vez – porque eu estava pressionado pelo tempo e pelas circunstâncias do meu
encaminhamento –, a todos os Senadores o que isso
verdadeiramente representa.
Presidente, nós estamos estabelecendo o Orçamento Impositivo, como bem disse o Senador Randolfe,
(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... mas na sua maioria. O importante é que
fique destacado que parte do Orçamento Impositivo
dos Parlamentares está indo para a saúde; parte dos
royalties, os 25%, serão recursos novos para a saúde, para ajudar o Governo a atingir esta meta; e, consequentemente, esta Casa, com a sua criatividade,...
(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) –... com a sua capacidade, vai conseguir recursos para que possamos fazer mais do que este piso.
(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Porque é importante que a Nação brasileira
tenha conhecimento de que isso não é o máximo, não;
isso é o mínimo – isso é o mínimo. E Governo que quer
atender à população vai procurar...
(Soa a campainha.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) –... gastar melhor e mais.
Por fim, Presidente, eu gostaria de lembrar a todos que votar “não” é dizer que não está ouvindo as
ruas em relação à demanda...
(Soa a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) –...dos 18% mínimo para a saúde.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é uma rápida consideração, mas a relevância do tema ora em discussão nesta Casa me faz vir
a esta tribuna para fazer duas rápidas ponderações,
Sr. Presidente.
V. Exª certamente se lembrará de que, quando
discutimos aqui a regulamentação da Emenda 29, tão
aguardada e por tanto tempo postergada, tratou-se
desta questão: garantir um piso mínimo de participação do Governo Federal, a partir do seu Orçamento
no financiamento da saúde.
A Base do Governo rejeitou a proposta. Apenas
os Estados e Municípios – os primeiros com 12%; os
segundos com 15% de piso – assumiram esse compromisso. Agora, busca-se, na verdade, complementar
aquela votação, Sr. Presidente.
E lembro a V. Exª que, no ano de 2002, Senador
Cícero, há dez anos, quando assumia o Governo o atual Partido que hoje governa o Brasil, o PT, o Governo
Federal participava com 56% do conjunto de investimentos que se fazia na saúde pública.
Onze anos se passaram. Hoje, o Governo Federal, Senador Mário, participa com apenas 45%. E
quem vem pagando esta conta? É óbvio que os Estados e Municípios.
A proposta, portanto, do PSDB, encaminhada pelo
Senador Cícero, repõe a responsabilidade do Governo Federal no financiamento da saúde pública. E não
existe, Presidente Renan, tragédia maior no Brasil hoje,
sobretudo no Brasil dos mais desassistidos, como a
calamidade do tratamento e do atendimento à saúde.
Essa proposta, escalonada responsavelmente
pelo Senador Cícero, permitirá que, nos próximos quatro
anos, de forma gradual, nós possamos fazer com que o
Governo Federal restabeleça a sua responsabilidade,
como os Estados e os Municípios já vêm fazendo. É
um gesto, Sr. Presidente, de solidariedade para com
os cidadãos mais pobres do Brasil.
Encerro, dizendo que me parece absolutamente
incoerente que o Governo Federal, por um lado, faça
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e apresente o programa Mais Médicos com uma extraordinária e bilionária propaganda na televisão, fazendo
dele, antes da sua existência, uma peça de marketing
eleitoral, e, por outro lado, o mesmo Governo, Senador
Cícero, que apoia...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – ... e apresenta o programa Mais Médicos, queira
defender a proposta de menos recurso para a saúde.
Nós do PSDB defenderemos até o final – sabemos das dificuldades – a proposta de V. Exª, porque
ela resgata, repito, a responsabilidade da União no
atendimento à saúde pública no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quero falar pela Minoria, Senador Renan.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu quero começar registrando que
essa proposta que estamos votando hoje representará
mais R$64,2 bilhões para a saúde, sob as regras que
vêm da Emenda 29.
Estamos fazendo isso, Sr. Presidente, sem criar
nenhum imposto novo. E é bom lembrar que a saúde
começou a receber mais recursos a partir dos anos 90,
quando se criou a CPMF. Ela foi criada nos anos 90 e
vigorou até 2008, quando, soberanamente, o Congresso Nacional resolveu, aqui no Senado Federal, rejeitar
a CPMF, retirando de uma única vez R$40 bilhões da
nossa saúde pública, o que repercutiu fortemente no
custeio da saúde brasileira.
Estamos fazendo essa medida sem criar nenhum
imposto novo, e registrando que o percentual de 15%
das receitas correntes líquidas é diferente dos 12% que
os Estados estão contribuindo, porque é simplesmente
sobre os impostos mais as transferências, as receitas
próprias; parte das receitas não vai para a saúde.
E é por isso que os Estados mais ricos da Federação, nenhum contribui com 12% sobre a receita
corrente líquida. Se pegarmos o Estado de São Paulo,
em 2010, 2011 e 2012, nunca ultrapassou 11% das
suas receitas correntes líquidas; da mesma maneira,
se pegarmos as cidades mais ricas do Brasil – e entre
estas, São Paulo e Rio de Janeiro –, está dando, em
média, 10% das receitas correntes liquidas, porque
não incidem sobre as receitas totais aqueles 15% e
aqueles 12%.
É verdade que essa foi uma decisão tomada
pelo Congresso Nacional, quando aprovou a Emenda
Constitucional nº 29, que não vinculou totalmente as
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receitas correntes líquidas dos entes do Pacto Federativo. É verdade, também, que a participação da União,
em 2012, foi de 12,7%, e, agora, estamos montando
um sistema de crescimento para chegar, no mínimo,
a 15%, no ano de 2012.
Esse processo de aporte é possível porque o
Brasil equilibrou ainda mais as suas receitas correntes líquidas e há um processo em que todo o Pacto
Federativo, toda a sociedade brasileira participa desse sistema.
Temos que ter clareza de que, hoje, 88% das
receitas correntes líquidas da União são vinculadas.
Você tem a vinculação no que diz respeito ao custeio
da Previdência Social, da Lei Orgânica da Assistência
Social, as transferências constitucionais dos Estados
e Municípios do Pacto Federativo, o pagamento dos
juros e encargos da dívida pública, o pagamento de
pessoal e encargos sociais. Esse conjunto de ações
absorve, hoje, 88,3% de todo o Orçamento da União, e
é exatamente por isso que o Governo, ainda nos anos
90, criou o Fundo Social de Emergência, que, depois,
transformou-se na DRU, na Desvinculação de Receitas
da União, para permitir o descontingenciamento de recursos que eram destinados para determinadas fontes,
para poder fazer frente ao custeio da máquina federal.
Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos os 15%,
encaminhamos “não” a essa proposta aqui apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A Minoria quer falar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Chegarei lá.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para encaminhar.
Escutei com atenção as explicações do Líder do
Congresso, o Senador José Pimentel; escutei a explicação do Líder Eunício Oliveira. Acompanho ambos e
acompanho também o Líder do Governo, o Senador
Eduardo Braga, orientando o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
Em seguida, vamos encerrar a votação e confirmar o resultado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan, logicamente comungo com a proposta do meu
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Partido de trazer um percentual maior de dinheiro para
a saúde pública no Brasil.
O que me preocupa, Presidente, é que este Senado já deu um apoio substancial ao Governo Federal
no que tange à saúde pública neste País. O problema,
Senador Flexa Ribeiro, é o recurso, na verdade, ser
aplicado de maneira correta na saúde. O Brasil, hoje,
é o país que mais cobra impostos de seus filhos. O
Brasil, hoje, é um país que arrecada, anualmente, mais
de R$1,5 trilhão. Hoje, nós temos arrecadado R$1,3
trilhão, e a saúde pública deste País é uma das piores
da América Latina.
Tenho em minha mão, Presidente – e faço questão de mostrar ao Plenário e a V. Exª –, uma foto, que
mostro à TV Senado, para que ela possa mostrar ao
País. É a foto de um médico fazendo uma operação
em uma criança de 10 anos de idade – de 10 anos de
idade! – com uma lanterna, Sr. Presidente. Olha a infraestrutura da saúde no Brasil! Com uma lanterna! O
médico que colocou, na internet, esta foto foi banido,
foi punido, foi demitido do seu emprego pelo Governo
Federal.
O problema, meu querido Presidente, é a corrupção neste País. Este é o grande drama do País. Este é
o grande nó que este País tem: a corrupção do Governo
petista. Se não fosse isso, Presidente, com certeza a
saúde no Brasil estaria melhor, e bem melhor.
O problema é aprovarmos mais dinheiro para a
saúde e esse dinheiro não chegar ao seu objetivo final,
que é o cidadão – que é o sofrimento, que é a pobreza
–, que necessita de saúde neste País.
Este é o grande problema atual do Brasil: chama-se Governo.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, eu posso concordar que há, certamente, desvio no recurso para a saúde. Mas hoje, Sr.
Presidente, o que o País vive é um subfinanciamento
da saúde. Eu, desde o início, tenho defendido essa
questão. A questão do Programa Mais Médicos é emergencial. Nós vamos colocar, sim, mais médicos, agora
esses médicos vão certamente demandar... Até porque o número de pessoas atendidas será maior, vai
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aumentar a demanda. Os nossos hospitais estão com
os corredores lotados, pacientes em camas, colegas
médicos tendo que decidir quem é que fica na UTI e
quem é que sai. É evidente a falta de recurso.
O Brasil optou – e optou certamente, da melhor
forma. Nós temos um sistema universal. O nosso sistema atende, dá o direito a todo cidadão. E aí você
tem um subfinanciamento. Quando começou o SUS, o
Governo Federal chegou a aportar 63% dos recursos
para o SUS. Hoje não chega a 44%. Há uma evidente
falta de recursos.
Na emenda do Senador Cícero Lucena, ele está
fazendo de forma gradual. Ele está indo de forma
que só em 2018 é que chegaria aos 18% da receita
corrente líquida. Eu chamo a atenção para isso. Esta
Casa já teve a oportunidade de votar a Emenda no 29.
Votou obrigando os Estados a 12% e os Municípios a
15%. Agora, é evidente o esforço, e é claro que eu reconheço. Nos 15% da receita corrente líquida, há um
avanço? Há um avanço. Eu reconheço isso. Mas nós
precisamos, esta Casa precisa dar essa resposta: 18%
são os 10% da receita bruta. Um milhão e oitocentas
mil pessoas foram às ruas para coletar assinaturas e
trazer esse projeto para o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Constituição
e Justiça, projeto do Senador Vital do Rêgo, relatado
brilhantemente pelo Senador Paulo Davim, nós demos
início àquilo que, na minha avaliação, resolve de forma
permanente: é o plano de carreira para os jovens médicos brasileiros irem para o interior e recurso para que
a gente tenha um financiamento digno para a saúde.
Portanto, Sr. Presidente, o meu voto é pedindo
desculpas, mas, nessa questão, eu fiz questão de colocar, desde o início, que votaria “sim”, porque esse
projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais,
que eu tenho a honra e o privilégio de presidir.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Moka.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Flexa e
ao Senador Capiberibe e vamos encerrar a votação.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Sérgio Souza, o que nós estamos
votando agora, neste instante, é de uma importância
vital para a saúde dos brasileiros: o requerimento para
nós votarmos em separado a emenda do Senador Cícero Lucena, que propõe não 15% da receita líquida,
mas sim 18% da receita líquida.
Ainda há pouco, ouvi atentamente o Senador Pimentel falar aqui sobre a CPMF, que tinham retirado
40 bilhões da saúde.
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Não é verdade, Senador Sérgio Souza. O Brasil
inteiro sabe que isso não é verdade.
Há três ou quatro semanas, nós estávamos para
avaliar a permanência ou não do veto que a Presidenta
fez na extinção dos 10% da multa do FGTS. A Presidente, como todos da base do Governo, disse que, se
tirassem os 10% da multa, não teria como atender o
Minha Casa, Minha Vida, que iriam perder 3,5 bilhões
de recursos.
Não é verdade, como não é verdade o que o Senador Pimentel acabou de dizer aqui. Por que lá não era?
Em seguida, ainda ontem, os jornais publicaram
que o Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... não só não repassou os 10% para o FGTS,
deve 4,5 bilhões dos 10% como deve também o subsídio do Minha Casa, Minha Vida. Os 17,2% que o Governo tem que entrar com recurso do Tesouro também
não foram pagos.
Então, são R$9 bilhões que o Executivo, o Governo, a União deve para o FGTS. Nove bilhões de reais!
E aí dizem que ia acabar o Minha Casa, Minha Vida,
como dizem agora que foi a CPMF. Não é verdade.
O que está acontecendo? Este orçamento impositivo, que nós vamos votar talvez ainda hoje, o que é
que faz? Vai fazer com as emendas individuais o que
faziam com a CPMF: colocam as emendas individuais,
50% delas, até 1,2% da receita líquida para a saúde,
e tiram do piso o valor das emendas. Ou seja, não
adianta colocar R$3 bilhões em emendas para a saúde, porque, da mesma maneira que se colocam esses
três, o Governo tira três. Era o que fazia com a CPMF.
O que nós temos que fazer, evidentemente, para
que se possa melhorar e ter recursos para financiar a
saúde no Brasil é aumentar para 18% da receita líquida, que vem a ser aquilo que o Senador Moka falou, o
Saúde + 10, que 1,8 milhão de brasileiros assinaram
para que tivéssemos 10% da receita bruta, que corresponde aos 18% da receita líquida.
Então, eu queria pedir aos Senadores e às Senadoras que votassem “sim”, apoiando o requerimento
para que possamos votar em separado a emenda do
Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Flexa.
Com a palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
quero destacar que nós estamos vivendo um momento
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histórico. E também destacar o papel que a democracia
exerce na felicidade deste País.
Nos últimos 25 anos ou 28 anos em que nós estamos reconstruindo a democracia dos serviços públicos fundamentais, saúde e educação tiveram avanços
importantes. A educação se universalizou e a saúde
passou a contar com recursos vinculados dos Estados
e dos Municípios. E agora nós vamos dar um passo
adiante, vinculando recursos da União Federal.
No entanto, a massa de recursos ainda é insuficiente para melhorar a qualidade do atendimento de
saúde, assim como nós temos graves problemas com
a qualidade da educação. Mas um fato é incontestável:
a democracia neste País universalizou a educação e
a democracia está ampliando a assistência à saúde.
Agora, é preciso, sim, mudar a concepção da saúde.
E, nesse aspecto, nós precisamos de contribuição, de
experiência de outros países.
Mas nós temos um problema que tem que ser
corrigido. Eu perguntei ao Ministro Padilha de quantos auditores fiscais o SUS dispunha para controlar
esse volume, que, se não é suficiente para atender
com a qualidade que nós queremos a saúde, é um
volume de recursos enorme. Infelizmente, a resposta
do Ministro foi me dizer que são raros os auditores
fiscais do SUS.
Portanto, é necessário, sim, um acompanhamento, um controle mais eficiente. Eu diria que nós deveríamos transformar a carreira dos auditores fiscais em
carreira de Estado, com absoluta independência, para
eles exercerem a sua atividade sem constrangimento
e sem condução da política de Governo.
Portanto, eu volto a afirmar que nós precisamos,
sim, definir melhor um sistema de fiscalização, que
passa pela ampliação do número de auditores do Sistema Único de Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB PR) – Obrigado, Senador Capiberibe.
Nós havíamos avisado que íamos encerrar a
votação, mas vamos conceder a palavra, como última
inscrita, à Senadora Ana Amélia.
Em seguida vamos abrir o painel.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza, Srªs
e Srs. Senadores, ainda sobre esta matéria, em 2012,
segundo dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, Demonstrativo da Receita Corrente
Líquida, da Receita Federal, o País teve previsão de
R$685.615.062 (seiscentos e oitenta e cinco bilhões,
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seiscentos e quinze milhões e sessenta e dois mil reais) em recursos da Receita Corrente Líquida.
Neste ano de 2013, segundo também estimativa
da Receita Federal, os recursos dessa receita chegarão
a R$698.478.872 (seiscentos e noventa e oito bilhões,
quatrocentos e setenta e oito milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais).
Assim, podemos perceber que houve crescimento
de 1,8%. Se considerarmos o exercício que está em
vigor, teríamos, em relação à Receita Corrente Líquida, R$104 bilhões empenhados para a saúde. Ou seja,
apenas R$4,2 bilhões adicionados.
Além disso, o Substitutivo apresentado pelo Relator, em seu art. 4º, admite computar – e aí está o
detalhe –, para fim de alcançar a dotação de 15% da
Receita Corrente Líquida, a adição das provisões resultantes da compensação financeira da exploração
de petróleo e gás natural, que são os famosos royalties, o que, na prática, está reduzindo as obrigações
da União para investir em saúde.
De acordo com a Lei n° 12.858, deste ano, os
serviços e ações de saúde terão repasses de 25% do
montante dos contratos de royalties com “declaração
de comercialidade”, estabelecidos a partir de 3 de dezembro de 2012. Também 50% do total do fundo social
para educação e saúde, criado para receber recursos
do pré-sal que cabem ao Governo Federal. O fundo
é uma espécie de poupança da União para quando
houver dificuldades fiscais.
Outro problema apresentado no substitutivo do
Relator reside na indisposição da União em rever os
percentuais a serem transmitidos à saúde, como previsto pelo art. 198, § 3º, que trata da revisão, a cada
cinco anos, dos percentuais a serem aplicados pelos
entes federativos, ficando a obrigação predisposta aos
cálculos dos percentuais de responsabilidade apenas
– e de novo vem uma sobrecarga – para os Estados,
para os Municípios e para o Distrito Federal. E a União,
de novo, lava as mãos em relação ao financiamento
da saúde.
Exatamente por isso o ideal seria é que esse
art. 3º fosse retirado, mas o Relator não acolheu essa
demanda que foi apresentada entre os destaques na
apreciação dessa matéria que trata do orçamento impositivo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Consulto se todos os Senadores e as Senadoras já votaram.
Vamos encerrar a votação e abrir o painel.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – SIM, 39; NÃO, 28.
Está aprovado o requerimento e a emenda destacada será apreciada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Passamos à votação dos demais
requerimentos, lembrando a todos os Srs. Senadores
e as Srªs Senadoras que nós temos ainda quatro requerimentos para votar.
Requerimento nº 1.289:
Nos termos regimentais requeiro destaque
para votação em separado da Emenda nº 5
à proposta de emenda à Constituição nº 22A,
de 2000.
Em votação o requerimento.
Aqueles que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento 1.290,
de 2013, Plenário:
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado da Emenda
nº 6, Plenário, de minha autoria, apresentada
à Proposta de Emenda Constitucional nº 22,
de 2000, que altera o art. 165 e 166 da Constituição Federal, que acrescenta os arts. 35-A
e 35-B ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, tornando obrigatória a execução
da programação orçamentária que especifica.
Senador Humberto Costa, para encaminhar, sabendo que esta é uma questão de acordo, pois não
há encaminhamentos para requerimentos. Mas, por
acordo, vamos conceder a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Pois é, Sr. Presidente, como foi feito com todos os
requerimentos, não poderia esperar outro posicionamento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Perfeito, é justamente por isso.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Eu queria fazer a minha fala lançando aqui um apelo
às Lideranças do Governo e à Base do Governo.
Esta proposta que estou apresentando pretende tão somente antecipar, de 2018 para 2017, o atingimento dos 15% da receita corrente líquida para a
área da saúde.
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Por que quero chamar a atenção da Base do
Governo?
Porque essa proposta é factível, está dentro do
espectro da negociação que foi feita. Houve um momento em que o Governo admitiu a possibilidade de
trazer para 2017 e depois, por pressão, especialmente da Câmara, trocou essa antecipação do prazo pelo
aumento do percentual da receita líquida para o orçamento impositivo.
É, portanto, Sr. Presidente, uma proposta factível.
O que nós votamos anteriormente foi o requerimento
para votarmos os 18%. Eu, certamente, vou viver um
dos maiores dilemas da minha vida, mas, como tenho
conhecimento da dificuldade fiscal que nós temos, da
dificuldade de conseguirmos cumprir, até 2018, o que
está proposto na emenda do Senador Cícero Lucena,
muito provavelmente não votarei naquela proposta.
Mas proponho aqui esse acordo com os integrantes do
Governo, porque V. Exªs viram: 41 votos foram dados
agora pelo requerimento, mais 8, e será aprovada a
proposta do Senador Cícero Lucena.
Quero fazer esse apelo aos Líderes do Governo,
porque uma negociação que ao menos trouxesse para
2017 o período em que passa a vigorar efetivamente
os 15% representaria uma proposta sustentável. Só
chegamos a esta situação porque tem havido, não vou
dizer se é da parte da Liderança do Governo ou de
quem quer que seja, dificuldade para negociar. Ontem,
poderíamos ter negociado dois ou três destaques para
serem discutidos e votados aqui agora.
Portanto, quero ainda fazer esse apelo, para que
possamos aprovar esse requerimento e, em seguida,
aprovarmos essa proposta do Governo. Parte importante da sua Base acha que o Governo poderia chegar
até um pouco mais. Caso contrário, vamos arriscar a
votação da emenda do Senador Cícero Lucena.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, antes de submeter
à votação, Senador Eduardo Braga, dizer que estamos
procedendo à votação das emendas. Por enquanto, os
requerimentos de destaque; e, por enquanto, é maioria
simples a votação do requerimento.
Posteriormente, quando votarmos o mérito, para
aprovar o destaque, tem que ter 49 votos “sim”, o que
vai, evidentemente, contrapor uma situação nova. Por
enquanto, estamos votando apenas os requerimentos.
Senador Eduardo Braga.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Presidente Renan.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD –
AC. Sem revisão do orador.) – É que houve uma votação nominal, Sr. Presidente. É só para justificar o meu
voto. Votei com a orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª, Senador Petecão.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para destacar, em primeiro lugar, com a
permissão do Senador Humberto Costa, que houve
um esforço enorme de todos nós aqui no Senado de
construirmos uma negociação com o Governo.
Tanto é verdade, Sr. Presidente, que o financiamento da saúde não estava na PEC do Orçamento
Impositivo. O financiamento da saúde sequer veio da
Câmara dos Deputados como uma pauta para este
Senado. Foi mérito do Senado da República, foi mérito das Lideranças da Base aliada, foi mérito da Presidenta Dilma, que ficou sensibilizada, para que nós
pudéssemos avançar. E, pela primeira vez, se conseguiu construir um entendimento com o Governo para
apoiar aquilo que estamos construindo na PEC, porque,
se não é, na realidade, o melhor dos sonhos, é o mínimo necessário para garantirmos um avanço de, nada
mais, nada menos, R$64 bilhões a mais para a saúde.
Essa é uma verdade incontestável, porque é numérica.
Portanto, Sr. Presidente, é exatamente por essas mesmas razões que nós recomendamos o voto
“não” ao requerimento, para mantermos a coerência
com aquilo que foi discutido, debatido, construído e
que possibilitou a chegada até aqui de uma proposta
de financiamento da saúde com vinculação da receita
corrente líquida, de acordo com o substitutivo apresentado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos colocar em votação o Requerimento nº
1.290, do Senador Humberto Costa.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 1.291, também do Senador Humberto Costa, que pede destaque
para votação em separado da Emenda nº 7.
Em votação o requerimento.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Fora do microfone.) – Do anterior, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, o anterior já foi. Agora é
o 1.291.
Eu consulto V. Exª se quer fazer uso da palavra.
É o que pede destaque para a votação em separado da Emenda nº 7, Senador Humberto.
Com a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, antes até de iniciar a minha
fala, acho que é importante lembrar aqui ao Senador
Eduardo Braga, por quem eu tenho o mais absoluto
respeito, que o que ele afirmou há pouco, infelizmente,
não corresponde à verdade.
É óbvio que o Senado aproveitou a Emenda
Constitucional do Orçamento Impositivo para colocar
a definição da vinculação constitucional dos recursos
para a saúde. Mas essa discussão já vinha sendo feita, feita em comissão especial, feita na Comissão de
Assuntos Sociais, inclusive na forma de projeto de lei
complementar, exigindo um quórum mais baixo do que
o voto da emenda constitucional.
Como eu não gosto de sofisma, é importante
que o Líder do Governo e outras pessoas aqui digam
que essa negociação, na verdade, foi muito boa para
o Governo, porque, para viabilizar aqui uma votação
que melhore esses percentuais, seria necessário aqui
ter 49. Bom, mas a condução o Governo sabe como
deve fazer.
Mas eu queria defender o meu destaque.
A emenda que eu pretendo que seja votada é
uma emenda que eu posso até dizer que é redundante, porque ela propõe que, em 2015, um ano após a
posse do novo Presidente da República, nós possamos
votar e discutir aqui no Congresso Nacional novamente
esse tema do financiamento para a saúde.
Isso não significa que fatalmente vai haver uma
elevação dos percentuais: pode haver uma manutenção dos percentuais; pode haver aprovação de uma
nova fonte de financiamento para a área da saúde;
pode haver, enfim, um conjunto de possibilidades, mas
haverá, sem dúvida, nesse caso, uma referência para
um debate que a sociedade quer fazer, uma referência
para um debate que é preciso fazer.
Eu pergunto: quantas vezes o movimento Saúde+10, nesse debate, nessa negociação, foi ouvido?
Portanto, Sr. Presidente, eu estou propondo aqui
algo que, se não for encampado pelos que estão defendendo absoluta e total manutenção do texto, é uma
demonstração de uma má vontade em relação à possibilidade de nós termos uma leitura dos movimentos
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sociais da saúde e daqueles que estão vinculados à
área da saúde aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Peço a V. Exª que conclua.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Vou concluir, Sr. Presidente.
...como o entendimento de uma conquista obtida
pelo caminho da negociação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao nobre
Senador Eduardo Braga. Aliás, ao Senador Wellington Dias.
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, apesar de todo o carinho que tenho
pelo meu querido Senador Humberto Costa, gostaria
de dizer que o pensamento que externo pela Liderança do PT é de todo o respeito em relação ao Senador
Eduardo Braga, como Líder do Governo e como Relator da matéria.
O que estamos votando aqui é fruto de um entendimento, sim, envolvendo Partidos da Base do
Congresso Nacional com a Presidente da República.
É verdade, citei já várias vezes, mas, desde 2011,
há essa discussão aqui, que é uma discussão de muitos anos. Passaram por aqui vários governos, vários
Ministros da Saúde. O próprio Senador Humberto teve
a experiência de Ministro e sabe a dificuldade que era
convencer um Presidente da República da necessidade
de se fixar um patamar mínimo para a regulação da
Emenda 29, para regular um valor definido para a União.
É por essa razão que destaco como uma vitória do
povo brasileiro, que teve essa participação em emenda
aqui apresentada ao Saúde+10. Houve um conjunto
de fatores que ajudou a chegar ao que era possível.
Eu acho que isso é o possível. O que o relatório aqui
apresenta é fruto do que foi possível na negociação.
Por isso, aqui, pelo Partido dos Trabalhadores,
a orientação que damos, respeitando, como sempre
tenho ressaltado aqui, a posição do Senador Humberto, é o voto “não”, pela rejeição do requerimento aqui
apresentado.
Manifestamos todo o nosso apoio, pelas negociações e pelo mérito, enfrentando, inclusive, os desgastes
próprios de quem é Líder, do Senador Eduardo Braga,
que tem sido correto com o Governo, com os outros
Líderes e com os membros do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Senador Eduardo Braga.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para, mais uma vez, dizer ao Plenário desta Casa
que várias tentativas foram feitas, até mesmo antes,
em 2009, em 2010, em 2011, e sequer se conseguiu
regular a Emenda 29.
A regulamentação da Emenda 29, no que tange
a recursos da União, ficou pendente. As negociações
do movimento Saúde+10 também não avançavam
com o Governo, não se chegava a um entendimento.
Chegamos a um entendimento numa discussão nova
com a Presidenta, que avançou , trazendo, inclusive,
questões como as emendas impositivas que ajudaram
a viabilizar uma discussão e uma reivindicação enorme de vários setores e da população, que foi às ruas
no último mês de junho.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso destacar, sim,
as conquistas e os avanços em torno dessa proposta,
desse substitutivo, dessa PEC, que viabiliza e resolve
minimamente, estabelecendo um patamar mínimo de
vinculação do orçamento, da receita corrente líquida,
que garante mais R$64 bilhões para a saúde pública
até o ano de 2018.
Por essas razões, estamos encaminhando o voto
“não” ao requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos colocar em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O último requerimento de destaque.
Requerimento 1.293, também do Senador Humberto Costa.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
É um requerimento que pede destaque em separado de parte da Emenda nº 10.
Senador Humberto, com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu acho que, antes de mais nada, é importante que
nós coloquemos os devidos acentos nas palavras.
Em verdade, o que de fato vai representar – e
não acho que é pouco não, Senador Wellington Dias,
não acho que é pouco não, foi uma conquista sim,
uma conquista dura, o que está se aprovando aqui é
importante sim, porém é necessário que a gente diga
– em verdade, são R$25 bilhões a mais, porque, na
verdade, R$65 bilhões é quando nós incluímos aí o
cumprimento da Emenda 29.
Sim, mas tudo bem, nós teríamos independentemente dessa discussão que teríamos aqui. Então,
do mesmo jeito que eu reconheço que esse recurso
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representa algo consistente, também é importante reconhecer que o que há efetivamente de novo são R$25
bilhões. O que eu reconheço: não é pouco.
Mas eu queria fazer aqui a discussão sobre uma
questão concreta. A proposta inicial do orçamento impositivo era de 1% da receita corrente líquida, portanto
correspondia a um determinado valor. Ao chegar o debate junto a várias Lideranças, foi feita a proposta de
que, para que houvesse a vinculação de 50% dessas
emendas para a área da saúde, nós teríamos que ter
um incremento de 0,2% da receita corrente líquida. Então, em meu entender, nada mais justo: já que, no ano
que vem, haverá 0,6% da receita corrente líquida para
as emendas parlamentares, por que não garantir 0,6%
para que essas emendas sejam na área da saúde?
Então, a minha proposta é que em vez de nós
iniciarmos no ano que vem com 13,2% da receita corrente líquida, nós possamos começar com 13,3% da
receita corrente líquida. É uma coisa absolutamente
simples, é uma coisa absolutamente sustentável e,
havendo boa vontade, ela é perfeitamente aplicável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pelas razões aqui já colocadas – aliás, como o próprio
autor reconhece, fico feliz –, nós temos sim, a partir
de 2018, um volume anual de R$26,6 bilhões de recursos novos por ano para a saúde. Se somarmos o
que vai acrescer já a partir do próximo ano... Nós estamos falando aqui de entrada de dinheiro novo, que
vai refletir nas receitas não só da União para a saúde,
mas também para os Estados e para os Municípios,
para chegar em todo o sistema de saúde, na promoção, na prevenção, no sistema hospitalar, enfim. E o
que estamos aqui colocando é que, somando 2014 a
2018, chegamos a um total de R$64,2 bilhões nesse
período. A partir de 2018, por ano, R$26,6 bilhões.
Então, compreendemos que é uma conquista importante. Por isso, a orientação é o voto “não” em relação
a esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos proceder à votação
do Requerimento nº 1.293, do Senador Humberto
Costa, que pede destaque para a votação em separado de parte da Emenda nº 10.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
Esse foi o último requerimento. Agora nós votaremos o mérito das matérias.
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Nós vamos ter quatro votações nominais, mas
poderemos reduzi-las para três se for aprovado o requerimento que pede votação em globo da Emenda
nº 9, da CCJ, e da Subemenda nº 2, da CCJ – é um
requerimento que engloba duas emendas, a segunda
e a terceira, de pareceres favoráveis.
Eu peço a atenção do Plenário.
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Apenas, Sr. Presidente, para o
meu esclarecimento. Nós vamos votar as emendas
da CCJ, não o requerimento: aquela que eleva de 1%
para 1,2% e uma outra que retira...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Relator para que ele possa esclarecer ao Plenário como
um todo. Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma
emenda é a que estabelece a modificação de 1% para
1,2%, e a outra emenda, Sr. Presidente, é a que estabelece que as transferências das emendas impositivas
não implicam nova base de cálculo para transferência
de recursos para pessoal para os demais Poderes nas
esferas estaduais e municipais.
E o voto é “sim”, Sr. Presidente, em torno do requerimento para a votação em globo das duas emendas com parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então, vamos apreciar o requerimento para votação em globo de emendas com pareceres favoráveis. (Requerimento nº 1.302, de 2013.)
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2013 – PLEN
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicita-se votação em
globo da Emenda nº 9 – CCJ e da Subemenda nº 2
– CCJ, oferecidas ao Substitutivo da PEC nº 22-A, de
2000.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento. Os
Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Nós vamos ter apenas três votações nominais.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. (Pausa.)
Nós estamos votando as emendas. Os destaques
já foram votados, que foi a primeira parte da apreciação das emendas. Nós vamos agora fazer a votação
da subemenda da CCJ à Emenda nº 2 de Plenário e
da Emenda nº 9 também de Plenário.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente.
Eu havia entendido que, após o requerimento de destaque, nós votaríamos o destaque que foi aprovado,
para depois votarmos as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse requerimento que foi
aprovado...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM.) – Ele apenas pede para votar em globo a Subemenda nº 2 e a nº 9.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM.) – A minha pergunta a V. Exª é se a votação da
Emenda nº 4, que teve destaque de votação em separado aprovado, não tem precedência sobre a votação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não, não tem. É que o
art. 300 do Regimento Interno, incisos IV e V, diz o seguinte: “no grupo das emendas de parecer favorável
incluem-se as de comissão, quando sobre elas não
haja manifestação em contrário de outra”.
Então, primeiro, seguindo o Regimento, nós votamos as emendas de pareceres favoráveis, depois as
emendas de pareceres contrários.
Passamos à votação, portanto, da subemenda da
CCJ; da Emenda nº 2, de Plenário; e da Emenda nº
9, de Plenário, de pareceres favoráveis, para as quais
nós criamos a condição de serem votadas em globo,
com a decisão do Plenário.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é apenas para fazer o encaminhamento
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da votação: é “sim” às emendas. Essas emendas representam todo o entendimento que foi construído,
tanto com as Lideranças da Câmara, como com as
Lideranças do Senado.
Esta emenda é a que amplia o orçamento impositivo para 1,2 e que estabelece todas as regras que
nós passamos, tanto a sessão da semana passada,
como a sessão de hoje e a de ontem, debatendo, neste plenário.
Portanto, o voto é “sim”, Sr. Presidente, a essas
emendas.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. revisão do orador.) – A
orientação é voto “sim” ao Partido dos Trabalhadores.
Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
da mesma forma, o Bloco União e Força encaminha
o voto “sim”. Ao PTB, PR, PRB e PSC, nós encaminhamos o voto “sim”, porque isso é muito bom para a
saúde do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”, porque,
embora sendo muito aquém do necessário, é um pouco mais de recurso para a saúde.
Então, nós votaremos favoravelmente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”, porque aumenta
a disponibilidade de recursos para a saúde.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só lembrar a Casa
que para a aprovação... Senador Sérgio Souza, o
PMDB vota “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para a aprovação desta emenda
é fundamental, é necessário trinta... Melhor dizendo,
49 votos “sim”.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PCdoB encaminha o voto...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Determino a abertura do painel.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A oposição vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB encaminha o voto
favorável. Qualquer recurso a mais para a saúde é
muito bem-vindo.
Então, nós estamos votando favoravelmente e pedimos aos nossos pares, aos nossos amigos e colegas
de todos os Partidos para que compareçam à votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, na mesma lógica do Líder
Inácio, que me antecedeu, qualquer pormenor que seja
para a saúde é bem-vindo; qualquer pormenor que seja.
Então, o voto do PSOL é “sim”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, só reiterando a posição do
PSB, na mesma linha que votamos o destaque com
objetivo de ampliar os recursos da saúde, como também esta subemenda amplia os recursos para a saúde,
a orientação do Partido Socialista Brasileiro é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem
votar.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sei que o nosso Líder Gim Argello já manifestou aqui
o voto do Bloco União e Força, mas quero reiterar o
voto do PSC, que é justo e defende, sim, mais recursos para a saúde.
Então, o nosso voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
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chamar os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
se encontram na Casa. Nós estamos fazendo uma
votação nominal importante e precisamos alcançar
49 votos “sim”. Pedimos, portanto, a presença dos Srs.
Senadores e das Srªs Senadoras.
Sem a votação dessas emendas, Sr. Presidente,
essa PEC não terá nenhuma efetividade, porque ela
não atenderá aos anseios da população brasileira de
garantir aumento dos recursos para a saúde pública.
Não será aberta a possibilidade para que 50% das
emendas impositivas sejam destinadas para a saúde
pública, inclusive para o custeio, o que vai viabilizar,
sem nenhuma dúvida, e melhorar o custeio da saúde
em inúmeros Municípios pequenos deste País que
estão com dificuldades para o custeio. Ademais, isso
abrirá a oportunidade para que nós possamos colocar
recurso novo do Tesouro no cumprimento do atendimento dos 15% da receita corrente líquida. Portanto,
esse é um avanço importante.
Essas duas emendas, como já foi dito por todos
os Líderes aqui, representam avanços. E é preciso
que haja a presença dos Srs. Senadores e das Srªs
Senadoras no plenário para que nós possamos alcançar o quórum mínimo necessário para a votação
dessas emendas.
Portanto, a recomendação da Base Aliada, da
Base do Governo é o voto “sim” nestas emendas: na
Subemenda nº 2 e na Emenda nº 9.
Mais uma vez, convido os Srs. e as Srªs Senadoras que se encontram na Casa para que compareçam ao plenário, para que nós possamos continuar a
votação nominal de importante matéria para a saúde
pública brasileira, inclusive para o custeio da saúde
pública brasileira. A presença das Srªs e dos Srs. Senadores no plenário é fundamental neste momento,
Sr. Presidente.
E, mais uma vez, recomendo o voto “sim” à Subemenda nº 2 e à Emenda nº 9, ambas fruto de acordo para que possamos avançar nessa matéria, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores que
estão em outras dependências da Casa que venham
ao plenário. Estamos procedendo a uma importantíssima votação. É uma emenda destacada, com parecer
favorável, portanto, importantíssima para o próprio orçamento impositivo e para o financiamento da saúde
no Brasil.
Senador Eunício Oliveira.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para convidar os Srs. Senadores
a virem até o plenário do Senado Federal.
Estamos votando uma matéria extremamente importante. Tive o privilégio de ser o autor dessa emenda acatada pelo Relator, Senador Eduardo Braga, e
é necessário que tenhamos um quórum qualificado,
específico, para que esta importante matéria seja,
efetivamente, incorporada a essa PEC que está sendo
discutida, debatida e votada no dia de hoje.
Portanto, o PMDB encaminha o voto favorável
e convida os Srs. Senadores para virem ao plenário
neste importante momento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, lembro aos Senadores e Senadoras
que estão chegando que, na verdade, tivemos aqui
os momentos de grandes divergências, mas, neste
caso, pela orientação dos Líderes – não só da Base,
como do Governo –, há um entendimento: trata-se do
acatamento dos entendimentos, tanto da emenda impositiva como das regras para a saúde. Na verdade,
não há maiores divergências em relação a esse item.
E, para que ele seja consolidado, há necessidade de
termos 49 votos “sim”.
Portanto, faço aqui também um apelo aos Líderes,
não só do meu Partido, do Bloco que represento, mas
de todos os partidos, da Base ou da oposição, para
que possam comparecer em plenário para votação.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma
que fizeram os demais Líderes, seria importante que
os Senadores que se encontram nas dependências
da Casa viessem até o plenário, tendo em vista que é
uma matéria das mais importantes. Acho que o Brasil
todo está acompanhando a sessão, todos apreensivos
porque a saúde pública, sabemos, precisa de mais recursos. Estamos fazendo um esforço ímpar, o Gover-
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no Federal, para colocar mais recursos na saúde. Os
Parlamentares estão fazendo um esforço para poder
colocar mais recursos na saúde.
Agora, temos uma votação muito importante. Este
Plenário todo concorda com essa votação, com essa
matéria, para a qual o voto é “sim”.
Então, os Senadores que se não se encontram no
plenário, que se encontram nas outras dependências
da Casa, por favor, venham ao plenário para fazermos
essa votação que reputo uma das mais importantes
para a população, principalmente para a população
mais humilde deste País.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais
uma vez faço um apelo aos Senadores do PMDB para
que compareçam ao plenário do Senado Federal. Nós
estamos apenas com 48 votos até agora, no painel.
Essa matéria é extremamente importante. Trata-se, Sr.
Presidente, da emenda que foi feita de comum acordo
com os vários Líderes, com os partidos, com a Presidente Dilma, para que a gente possa colocar mais R$4
bilhões por ano na saúde pública. É preciso que essa
emenda seja aprovada. Portanto, o encaminhamento,
mais uma vez, é “sim”.
Peço aos Senadores que ainda não compareceram à votação, que estão em seus gabinetes, que compareçam. Pelo Rio de Janeiro ainda não votou ninguém;
pelo Rio Grande do Norte ainda não votou ninguém;
por Tocantins ainda não votou ninguém.
Então, o nosso apelo é para que os companheiros compareçam ao plenário do Senado para votarmos
essa importante matéria que vai colocar, repito, R$4
bilhões na saúde pública do Brasil.
Portanto, mais uma vez, solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário e que votem “sim” para
essa importante matéria, na noite de hoje.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 55; NÃO, 1.
Está, portanto, aprovada a Subemenda da CCJ
à Emenda nº 2 de Plenário e à Emenda nº 9 de Plenário, ambas de pareceres favoráveis.
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, nós estamos constatando que o quórum está
muito baixo para votação de matéria constitucional, de
matéria dessa importância.
Eu faria uma sugestão a V. Exª e à Casa para que
prosseguíssemos a votação na próxima semana, uma
vez que amanhã também não há garantia de quórum,
se houver. Eu acho que é uma questão de bom senso.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Presidente, eu votei “sim”, mas registrei “não”.
Queira registrar em ata, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É evidente a manifestação de
V. Exª, e a Mesa vai fazer o devido registro.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, apenas para pedir à Mesa que
nós possamos encerrar essa votação no dia de hoje.
Só falta uma votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós temos duas, mas uma é a
votação em globo das emendas de pareceres contrários.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – E a outra que seria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Depois a Emenda 4.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Que é a emenda exatamente destacada. Portanto, nós só temos duas emendas.
Faço um apelo a V. Exª para que nós possamos
dar curso e encerrarmos o primeiro turno para que nós
possamos ter, na semana que vem, o segundo turno
de votação desta importante emenda à Constituição.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O Partido dos Trabalhadores encaminha
nessa direção. Acho que é concluir a votação aqui das
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emendas e deixar para a próxima semana a votação
do segundo turno. Acho que está correto esse encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passa-se agora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, à votação, em globo, das emendas com pareceres contrários da CCJ, sem prejuízo
da Emenda Destacada nº 4.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – São as emendas de pareceres
contrários.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB se declara em obstrução,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quem vota “sim” aprova a emenda e quem vota “não” rejeita as emendas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB está em obstrução.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O PSOL, em obstrução.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, portanto, recomendamos o
voto “não” à Bancada do Governo aqui no Senado –
voto “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O PSOL, em obstrução, Sr.
Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O Partido dos Trabalhadores recomenda
o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PT recomenda o voto “não”.
O PMDB recomenda o voto “não”.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O PDT recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Bloco União e Força?
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
O Bloco União e Força recomenda o voto “não”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Bloco União e Força recomenda o voto “não”, através do Senador Gim Argello.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– A oposição recomenda a abstenção, Sr. Presidente.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O PMDB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A oposição como vota, Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A oposição está em obstrução.
Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O PMDB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PMDB vota “não”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Presidente, o PSB entra em
obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSB entra em obstrução.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Acir, como vota o PDT?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O PDT encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PDT encaminha o voto “não”.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Estou fazendo um apelo aqui para as Srªs e
os Srs. Senadores que estão em seus gabinetes, para
que possam comparecer. A orientação é o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Clésio Andrade.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, é para solicitar aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras que se encontrem nas dependências do Senado que compareçam ao plenário. Nós
estamos em votação nominal. Há mais uma votação
depois desta votação.
Portanto, nós estamos solicitando aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras que se encontram no Senado, nas dependências, nos gabinetes do Senado
da República, que compareçam ao plenário, para que
nós possamos concluir a votação, em primeiro turno,
desta importante emenda à Constituição.
Ainda temos, além desta votação, apenas mais
uma votação. Portanto, estou fazendo um apelo aos
Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que se encon-
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tram neste momento nas dependências do Senado
que compareçam ao plenário, para podermos concluir
a votação desta emenda à Constituição, em primeiro
turno, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Senador Inácio Arruda, já votou?
Senador Pedro Taques, o voto é “não”. O PMDB
recomenda o voto “não”, e V. Exª vai seguir...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – O PDT ainda não é um puxadinho do
PMDB, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu acho que – desculpem –
é inevitável que nós tenhamos uma decisão muito
importante, não hoje, mas na próxima votação, a da
Emenda nº 4.
Talvez, o melhor fosse o procedimento para nós
queimarmos essa etapa, garantirmos o quórum para
as emendas que têm pareceres contrários, e deixaríamos essa outra votação para a próxima terça-feira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O.k., Presidente, pelo PMDB, de acordo. O
PMDB de acordo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB, nessas
condições, está de acordo. Votamos agora e a Emenda
nº 4 na semana que entra.
Então, o PSDB sai da obstrução e recomenda
aos seus membros que votem “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – E o PMDB continua com o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr.
Presidente, o Bloco União e Força continua orientando
o voto “não”, e concordando...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, só uns esclarecimentos...
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Só
um minutinho, só um minutinho.
E continuamos orientando o voto “não”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Concordamos com essa orientação dada pela Mesa,
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que foi sábia: terminamos a votação hoje e a Emenda
nº 4, portanto, fica para a próxima terça-feira, sendo o
primeiro item de pauta na próxima terça-feira na abertura da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, a oposição concorda com a sugestão de V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O Partido dos Trabalhadores também
concorda, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, só peço um
esclarecimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O acordo que V. Exª propõe
ao Plenário é que, a partir da próxima votação, seja
encaminhado para a semana que vem? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, porque restaria apenas uma
votação, a da Emenda nº 4, e, desde já, nós marcaríamos a votação dessa emenda para terça-feira.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O PSOL está de acordo. O
PSOL suspende a obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, o PSB, também
de acordo com esse entendimento, suspende a obstrução, mas eu gostaria de obter uma informação de
V. Exª, um esclarecimento. Qual é a decisão da Mesa
em relação à apreciação da PEC do voto aberto? V.
Exª vai marcar a data?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essa seria a matéria imediata.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria /PMDB
– CE) – Nós não temos quórum, Presidente. Não temos quórum para votar PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, imediata a essa matéria.
Nós concluiremos na terça-feira apenas com a votação da Emenda nº 4 e, em seguida, nós discutiríamos
a PEC do voto aberto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
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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) – Diante do entendimento, Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente. Presidente Renan.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Nós concordamos tanto com essa posição em relação à votação de hoje como também em
relação ao adiamento do voto aberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Seria na terça logo imediatamente à apreciação da Emenda nº 4.
Nós agradecemos a todos. E peço aos Senadores
que venham ao Plenário. Nós precisamos de quarenta...
Eu queria novamente fazer um apelo aos Srs.
Senadores. É importante que nós tenhamos 49 Senadores no painel.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, só uma questão
de esclarecimento. Desculpe. Quem votar “sim” está votando com o parecer da CCJ pela rejeição da emenda?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quem vota “sim” está aprovando as emendas de pareceres contrários. Quem vota
“não” rejeita.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Sr. Presidente, um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Sr. Presidente, ouvi no meu gabinete que V.
Exª propôs um acordo: votaríamos as emendas que
têm parecer contrário e deixaríamos a Emenda de nº
4 para a próxima semana. Esse é o encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para a próxima terça-feira,
esse é o encaminhamento. Para tanto, precisamos de
49 votos no painel. Se não tivermos, vamos ter de fazer duas votações na próxima terça-feira, não apenas
uma, da Emenda nº 4.
Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Aécio Neves.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 01. NÃO, 56.
Estão, portanto, rejeitadas as Emendas de nºs 3,
5, 6, 7, 8 e 10, de Plenário.
Nós convocamos a continuidade desta votação
para terça-feira, quando nos restará apenas uma votação nominal, a votação da Emenda nº 4, destacada, e,
em seguida, nós daremos continuidade à Ordem do Dia.
Está, portanto, 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.
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
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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.
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 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47 e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Pareceres sob nºs 1.063 e 1.205, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre as Propostas),
favorável, com votos em separado dos Senadores Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e
contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes; e
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– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Calendário Especial
– Requerimento nº 755, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto
nos casos em que menciona, terminando com
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nº 645 e 1.205, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que altera os artigos 47 e
52 da Constituição Federal, para estabelecer
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o voto aberto nas deliberações de cada Casa
e do Congresso Nacional.
Parecer sob nº 1.205, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Sérgio Souza, favorável à Proposta de Emenda
à Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
9
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.
10
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.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda 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.
12
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;
– 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.
13
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

NOVEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 7 79667

nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero Jucá), que
dispõe sobre a expropriação das propriedades
rurais e urbanas onde se localizem a exploração
de trabalho escravo e dá outras providências.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Pro-
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jeto 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).
18
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).
19
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).
20
REQUERIMENTO Nº 1141, 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).
21
REQUERIMENTO Nº 1155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, soli-
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citando 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).
22
REQUERIMENTO Nº 1163, 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).
23
REQUERIMENTO Nº 1174, 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).
24
REQUERIMENTO Nº 1175, 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).
25
REQUERIMENTO Nº 1180, 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).
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26
REQUERIMENTO Nº 1182, 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).
27
REQUERIMENTO Nº 1223, 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).
28
REQUERIMENTO Nº 1239, 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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei
do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 460, DE 2013
Acrescenta o art. 323-A à Seção XII, do Capítulo III, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o adicional
por serviço penoso ao professor.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho,
passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Art. 323-A. É assegurado ao professor adicional remuneratório em valor variável de dez
até trinta por cento, a incidir sobre sua remuneração, em face de serviço penoso.
§ 1º Considera-se serviço penoso o magistério
exercido em áreas de risco social, com índices de violência acima da média estatística do
município ou da unidade da federação e em
face da exposição a atos de violência física
ou psicológica praticadas por integrantes do
corpo discente, devidamente atestados nos
termos do regulamento.
§ 2º O percentual devido a título de adicional
de penosidade será objeto de negociação
coletiva, observado o pagamento mínimo de
valor correspondente a dez por cento do valor
da remuneração.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Art. 7º, inciso XXI, estabelece que são direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem a melhoria de sua condição social, o pagamento
de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Até hoje, passados vinte e cinco anos da promulgação da Constituição de 1988, o adicional para as
atividades penosas não foi regulamentado.
No caso do magistério, a situação se agrava face
à crescente onda de violência tanto na área externa
da escola, quanto no ambiente de sala de aula, com
alunos desafiando a autoridade do professor por meio
de agressões verbais e físicas de toda ordem.
O que se pretende é chamar a atenção para o
problema, mesmo sabendo que o adicional ora proposto, por si só, não servirá para resolver esta situação,
mas amplificará, por certo, a discussão sobre o tema, o
que será de suma importância tanto para o magistério
quanto para os alunos, bem como para a melhoria das
condições de educação em nosso país.
Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio de nossos Pares para a aprovação da presente
proposição.
Sala das Sessões, – Senador Mário Couto.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – 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 1.303, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12, do
Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o
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Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2010, seja ouvida
a Comissão de Assuntos Sociais, além das comissões
constantes do despacho inicial de distribuição.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 2013. –
Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.222, de 2013, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 151, de 2013, da Senadora Ana Amélia, que veda o
pagamento da ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional no caso de reeleição.
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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foram lidos anteriormente os
Pareceres nºs 1.223 a 1.224, de 2013, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos á lista de oradores.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra pela ordem a V. Exª,
Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de informar que, nesta quinta-feira,
às onze da manhã...
Senador Walter Pinheiro, é bom que preste atenção a esta informação, que lhe diz respeito.
Amanhã, quinta-feira, às 11 da manhã, a Presidente da República, a nossa Presidenta Dilma Rousseff,
participa de uma cerimônia de assinatura de decreto
de migração das rádios de AM para FM.
Esse ato vai acontecer no Palácio do Planalto e é
algo muito importante, porque diz respeito exatamente
a abrir espaço para a tecnologia 4G no Brasil.
Então todas as rádios AM do Brasil poderão fazer
a migração de AM para FM, e o decreto presidencial
será assinado amanhã, às 11 horas, no Palácio do
Planalto, pela nossa Presidenta. Então, estão todos os
Senadores informados e também todas as rádios brasileiras AM, espalhadas pelos mais diferentes rincões
do Brasil, já ficam avisadas de que vão poder aderir
a essa migração de tecnologia do sistema AM, para o
sistema FM, a partir da assinatura desse decreto pela
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Presidenta Dilma Rousseff amanhã, às 11 horas da
manhã, no Palácio do Planalto.
É isso, Sr. Presidente.
Obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Anibal.
Nós vamos conceder a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
Concedo a palavra, em substituição, ao Senador
Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero, Sr. Presidente, inicialmente, agradecer ao nosso companheiro Walter Pinheiro
a cessão do tempo, porque uma obrigação de monta
superior o chama de imediato, que é tratar de encontrar os recursos que possam garantir que a nossa
emenda seja de fato aprovada aqui pelo Plenário do
Senado Federal.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
aproveitar este momento do Congresso Nacional, com
a presença dos Líderes partidários, para convidar a
todos indistintamente, o Sr. Presidente especialmente,
Senador Renan Calheiros: nos próximos dias 14, 15
e 16 de novembro, em São Paulo, nós vamos realizar
o nosso 13º congresso, o Congresso do Partido Comunista do Brasil. Para nós, é cheio de significados.
Mais do que cumprir um preceito estatutário neste mais
longo período democrático de nossa história, vamos,
Sr. Presidente, analisar os dez anos de governo com
participação popular, nossa atuação nele, e estabelecer
a orientação política para a militância no futuro imediato. Antes, no dia 13, vamos realizar um Seminário
Internacional, para o qual está prevista a presença de
mais de 50 delegações e partidos e organizações democráticas de esquerda, de cerca de 40 países. Participarão partidos comunistas de vários países, inclusive
da China, Cuba, Vietnã, Coreia Democrática e Laos.
O congresso é o grande coroamento do processo de debates ocorrido nos últimos seis meses. Foram
eleitos, Sr. Presidente, 858 delegados em todo o País.
O Ato Político, previsto para dia 15, às 19 horas, contará com a presença da Presidenta Dilma Rousseff e
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também
contará com personalidades políticas, intelectuais e
convidados internacionais.
Nosso Partido tem um programa socialista e indica
para o País um novo projeto nacional de desenvolvimento. É visando a esses objetivos que participamos
dos governos Lula e Dilma e de várias administrações
municipais e de governos de Estado.
E o balanço que fazemos é positivo. O País enfrentou a grave crise social e econômica herdada da
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década neoliberal com, digamos, certo êxito. O Brasil,
hoje, é outro País. Levantou-se e podemos dizer também que se levantou quase que do chão. É um País
respeitado no concerto das nações democráticas e o
povo brasileiro vive melhor, a despeito dos grandes
obstáculos que ainda temos de superar.
Nesta década se destacam quatro grandes realizações: o resgate do papel do Estado, a afirmação
da soberania nacional, ampliação da democracia e
crescimento econômico com progresso social. Estas
conquistas ocorrem no âmbito de uma transição, ainda
em curso, marcada pela luta entre o neoliberalismo que
persiste e o novo desenvolvimento nacional que emerge.
O governo se impôs o esforço para recompor o
Estado como condutor do desenvolvimento e da afirmação da soberania nacional. Considera que distribuição
de renda e erradicação da pobreza são motores do
desenvolvimento econômico. A política externa impulsiona a integração continental e uma nova correlação
de forças no plano internacional, defendendo a paz, a
soberania e o desenvolvimento para todos os povos.
A democracia voltou a florescer e se ampliou. O
governo respeita e valoriza as manifestações do povo
e dos trabalhadores, dialoga e negocia com os movimentos sociais. Conferências nacionais e fóruns de
discussão sobre os mais variados temas mobilizaram
milhões de pessoas. Secretarias especiais ou programas foram implantados para promover os direitos
humanos e estimular uma sociedade solidária, sem
preconceitos.
Foram adotadas políticas e programas para reduzir as desigualdades sociais e regionais e erradicar a
fome e a extrema pobreza. O aumento real de 65,96%
(2002-2012) no salário mínimo, os programas de transferência de renda, a geração de mais de 20 milhões
de empregos e os investimentos diferenciados para as
regiões menos desenvolvidas, no seu conjunto, resultaram em significativa mobilidade social, no início da
diminuição das diferenças regionais, e em êxitos na
valorização do trabalho. Mais de 36 milhões de pessoas foram retiradas da condição de extrema pobreza.
Esses resultados levam o povo a querer mais,
como ficou demonstrado nas manifestações de junho
último. Embora muitos tenham procurado aproveitar
para dar um viés conservador, de direita e de antigoverno, essas manifestações estavam legitimadas pelo
processo que se desenvolve no Brasil e, sobretudo,
tendo base concreta, porque ainda resta muito a fazer
no País, e o povo está disposto e olhando para adiante.
Por isso, o nosso Partido quer reforçar e avançar no
projeto em andamento. Por isso, combatemos a política
de juros altos. E é bom que estejamos atentos quando o Senado é convocado para debater a questão da
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saúde no nosso País. Os banqueiros ainda levam somas imorais dos cofres da Nação, podemos dizer assim; somas imorais são arrancadas do povo brasileiro
a título de juros pagos pelo Governo, quando compra
os recursos necessários para conduzir um conjunto
importante de políticas públicas que estão se desenvolvendo em nosso País. Combater, portanto, essa
política de juros altos é uma tarefa que nós consideramos muitíssimo importante. E demais elementos da
política macroeconômica de caráter neoliberal, porque,
evidentemente, num processo de luta, você tem que
considerar: muitas manobras são necessárias ser feitas
para poder manter o Governo com esse viés avançado, democrático, popular. Não é uma tarefa fácil, não é
uma tarefa simples. Nós temos essa consciência, mas
é preciso um núcleo de combate, é preciso um núcleo
de luta, insistente, persistente, participando junto com
o Governo, próximo ali à Presidente da República, um
núcleo de caráter de esquerda, capaz de ajudar o nosso País a avançar, de fato, mais, como foi o slogan da
nossa Presidente.
Consideramos que a tarefa política central do momento é a mobilização de apoio para que o Governo
realize as mudanças que a Nação reclama por meio
das reformas estruturais democráticas. Defendemos
uma reforma política com esse teor, reforma política
democrática, porque há uma campanha insana em
curso sempre, permanente, desde que Ulysses levantou os braços e disse: “Esta é a Constituição cidadã”,
porque ali estavam assentadas reformas democráticas
do ponto de vista político-eleitoral, uma campanha de
retrocesso nesse campo.
Nós queremos avançar, e avançar para nós significa fazer uma reforma política que introduza o financiamento público das campanhas; o voto em lista
que fortaleça os partidos políticos, que garanta a democracia interna dos partidos, mas que fortaleça os
seus programas; a democratização dos meios de comunicação de massa.
Anibal acaba de anunciar um ato de migração
das frequências AM para FM. É muito importante que
esse espectro FM absorva uma grande parte da frequência AM e que, em seguida, num passo seqüencial, nós possamos fazer também poderosas rádios
AM, usando essa frequência com outra modelagem,
de outra maneira.
Mas é preciso, sobretudo, registrar que nós temos
que avançar na democratização do uso de veículos
que podem se comunicar com dezenas de milhões
de brasileiros simultaneamente – a televisão, o rádio,
a rede internacional de computadores. Quanto a esta
última: como regulá-la sem restringi-la e sem impedir
que ela seja usada pelos mesmos que dominam as
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televisões, os jornais e os rádios na atualidade? Por
isso a necessidade da reforma política, da reforma que
garanta a democratização dos meios de comunicação.
E nós precisamos reformar, no sentido democratizante, o Poder Judiciário: não é possível manter suas
estruturas, que são estruturas, digamos, quase que
do século XIX. É preciso fazer uma reforma tributária
progressiva, que atente para as questões regionais,
que permita que os Estados possam se movimentar
no sentido de agregar nas regiões que são mais vulneráveis, no Norte e no Nordeste brasileiro especialmente, e em regiões muitas vezes ricas, como o Sul e
o Sudeste, mas que têm lacunas. Que essas regiões
possam ser preenchidas com instrumentos tributários
capazes de permitir também que elas avancem, que
elas se desenvolvam, que elas cresçam.
Reforma tributária progressiva, atualização e realização da reforma agrária, que não pode ficar contida,
permitindo quase que um ressurgimento do latifúndio
em determinadas áreas onde já prevaleceu, em décadas passadas, o minifúndio, que permitiu que essas
regiões avançassem, crescessem e se desenvolvessem. É preciso ampliar e realizar uma reforma agrária
mais ousada, digamos assim, no nosso País.
É preciso estarmos atentos à reforma urbana,
hoje crucial para o projeto de desenvolvimento do Brasil. Não há como desenvolver o Brasil sem atentar para
as questões urbanas graves. O levante social de junho
teve como base explosiva a questão da mobilidade, o
transporte dos trabalhadores, o ônibus, o trem, o passe
livre, o transporte popular de massa, que não exclui o
direito de cada um comprar o seu automóvel, mas que
garante um transporte amplo e massivo para todos.
Então, a nossa proposta é que se faça uma reforma
urbana mexendo em questões cruciais. É claro que a
reforma urbana pode mexer com estruturas também
fundiárias, porque elas são grande entrave do desenvolvimento na nossa Pátria.
Tratar a questão cambial e monetária. Tirar da
nossa pauta esta ideia que, vira e mexe, retorna para
ser discutida entre nós: a questão da independência
do Banco Central. Independência de quem a do Banco Central? O Banco Central é da Nação, é do povo
brasileiro, depende do nosso povo. Não tem de haver
dúvida sobre isso. Banco Central independente para
manter ao sabor do “mercado” – entre aspas, porque
mercado não decide nada –, para manter nas mãos
de três pessoas a decisão sobre a elevação ou não de
taxas de juros. É preciso tratar da questão da política
cambial e monetária, voltada para a elevação das taxas
de investimentos e o pleno desenvolvimento econômico. Essa é que é a tarefa ainda da nossa história, da
nossa Nação, do nosso País. Nós temos de aumentar
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essas taxas de investimentos, que, para um país que
precisa crescer enormemente, ainda são vergonhosas.
Assegurar proteção ao meio ambiente, o que é
uma questão-chave. Nós precisamos melhorar o nosso trato. Digo isso como um Parlamentar que tem no
seu Partido um núcleo ousado, firme e consequente
que vê o desenvolvimento, que vê o progresso, mas
que pode estabelecer uma relação de paridade com
a defesa do meio ambiente.
Preconizamos medidas para expandir e acelerar
a produção energética e a edificação da infraestrutura
– e, na questão energética, temos de buscar todas as
alternativas, todas, para ampliar a oferta de energia
mais barata para o desenvolvimento da nossa Nação
–, a ampliação dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação – questão chave, estratégica.
Veja, nós ainda estamos enganchados na produção de satélites, no veículo lançador de satélites, no
submarino nuclear. São décadas e décadas tratando
de construir um submarino nuclear, e o nosso submarino continua ainda com certas dificuldades.
O nosso Partido tem isso presente como questão
importante, fundamental para a nossa defesa, mas, sobretudo, porque, ao produzir um equipamento dessa
ordem, que permite a inovação tecnológica em todas
as frentes, nós abrimos também espaço para ofertar
produtos de maior qualidade para o nosso povo e,
sobretudo, aumentar a competitividade da empresa
nacional.
Quanto às bandeiras candentes entre os trabalhadores e o movimento social, destacam-se, entre outras:
universalização, com qualidade, dos serviços públicos;
valorização do trabalho, com a redução da jornada de
trabalho. E cito aqui o esforço que praticamos, eu e o
Senador Paim, quando Deputados, apresentando a
emenda da redução da jornada de trabalho, que está
ali, bem aqui, vizinho, no Salão Verde, no plenário da
Câmara Federal, votada por unanimidade na comissão de mérito, esperando que o nosso Presidente
da Câmara dos Deputados coloque em votação esta
matéria, porque ela é fundamental para o direito dos
trabalhadores.
Destacam-se também: a revogação do fator previdenciário, que já foi motivo de grande debate aqui,
no Senado Federal, que nós aprovamos e que também está na Câmara; avançar nas conquistas para
as mulheres rumo à sua emancipação, e combate à
violência praticada contra elas. Ainda ontem, fizemos
aqui um belíssimo ato de apoio à Mara Rúbia, que
veio aqui, quando tivemos a oportunidade de prestar
solidariedade numa causa justíssima, de combate a
essa violência embrutecedora que ainda assistimos
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em nosso País contra as mulheres, na área doméstica, pelo próprio esposo.
Também se destacam a promoção da igualdade
social para os negros e luta contra o racismo, que ainda
perdura entre nós; defesa dos direitos das etnias nativas, dos nossos indígenas; combate às opressões e
discriminações que desrespeitem a liberdade religiosa
e a livre orientação sexual; transporte público de qualidade e eficiente; 10% do PIB para a educação; 10%
das receitas brutas da União para a saúde, apoio ao
Programa Mais Médicos.
Para esses avanços e novas conquistas, defendemos a unidade das forças democráticas, populares
e de esquerda. Este é o caminho para garantir a quarta
vitória consecutiva na sucessão presidencial de 2014:
unir as forças de esquerda, unir as forças democráticas, os setores populares, para que possamos ter
sucesso, êxito e mais uma vitória muito importante
para o projeto de desenvolvimento, que coloca como
pedra fundamental, também, a distribuição da riqueza,
assegurando não só a continuidade, mas também o
aprofundamento do ciclo progressista iniciado em 2003.
A crise atual mostra a falência do neoliberalismo,
que elevou o nível de desigualdade social e impediu o
avanço econômico dos países em desenvolvimento. A
grande crise se espraiou nos países chamados centrais,
numa enorme devastação social, atingindo duramente
as condições de vida de seus povos. Na maioria dos
países capitalistas, há uma violenta regressão social e
perda de conquistas civilizacionais, em vários aspectos. Esses são alguns dos temas que abordaremos,
também, no nosso Seminário Internacional, com o propósito de fortalecer a unidade dos que anseiam pela
paz e o progresso social em todo o mundo.
Neste Congresso, elegeremos nova direção nacional do Partido, inclusive seu presidente. O Comitê Central está propondo a reeleição do Presidente
Nacional, Renato Rabelo, que deverá ficar no cargo
até o primeiro trimestre de 2015. E indica, também, a
Deputada Federal por Pernambuco Luciana Santos –
ex-Prefeita de Olinda, ex-Secretária de Estado, Vereadora, Deputada Estadual – para a Vice-Presidência.
Evidentemente, esta é a proposta que o atual
Comitê Central, que já realizou a sua última reunião,
apresentou ao Congresso, para que, eleito o Comitê
Central, examine essa proposta de recondução do
Renato Rabelo e de indicação para Vice da Luciana,
que vai ser a sua sucessora, fazendo com que, entre
as forças do campo popular de esquerda, tenhamos
uma Presidenta dessa qualidade, com esse caráter,
envolvida com as lutas do nosso povo, com as lutas
do nosso País e engajada nesse grande projeto, do
qual nós participamos, de desenvolvimento da nossa

588

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Pátria, do nosso grande Brasil. Luciana deverá assumir
o comando do nosso partido em 2015, quando Renato
deverá afastar-se da função de Presidente, como já
comunicou ao coletivo partidário.
Luciana Santos é engenheira eletricista e é nossa
atual Vice-Presidente; tem 47 anos de idade, 29 anos
de militância política e 26 anos de militância no PCdoB;
foi dirigente de diretórios estudantis e Vice-Presidente
Regional da União Nacional dos Estudantes; Vereadora
e, por duas vezes, Prefeita de Olinda.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Ela assumiu dois mandatos de Deputada Estadual em Pernambuco, onde assumiu a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
Eleita Deputada Federal em 2010, liderou nossa Bancada na Câmara, já no segundo ano de seu mandato.
É Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Cultura e Desenvolvimento Urbano.
Tem como sua característica de militância a amizade, simplicidade, dedicação, serenidade e persistência.
Será a primeira mulher a assumir a Presidência
do Partido, em mais uma demonstração da valorização
que nossa organização dá à participação feminina na
nossa estrutura e na nossa sociedade.
Temos certeza de que, armados com as resoluções do 13º Congresso, o PCdoB estará ainda mais
apto para continuar construindo o País democrático,
soberano e socialmente justo a que todos almejamos.
Por tudo isso, Sr. Presidente, reafirmo o convite
para as Lideranças partidárias, para os meus colegas
Senadores para que possam dedicar umas horas ao
nosso ato político, no dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, às 19 horas, no Anhembi, em
São Paulo, onde faremos um ato político na busca de
consagrar esse movimento que consideramos e entendemos que é muito importante para o nosso País,
meu caro Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Inácio Arruda, quero, primeiro,
parabenizar o glorioso PCdoB pela história, por sua
luta, inclusive, em alguns momentos, quando foi preciso, com todo heroísmo, até armada, porque era preciso naquele momento. Quero felicitar o gesto, nem tão
comum hoje em dia em muitos partidos, dessa renovação, pelo desprendimento, pode-se dizer, mas eu diria
mais pela lucidez do atual Presidente. E, finalmente,
em terceiro lugar, felicitar pela nova Presidente. A Luciana, eu a conheço bem, porque foi Prefeita de Olinda,
que é quase a minha cidade, ali, ao lado de Recife. E
não só acompanhei o período dela diretamente como
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também pelos parentes, amigos, conhecidos com os
quais convivo e que sempre disseram do excelente
desempenho dela como Prefeita. Além disso, não sei
se há outras, mas o PCdoB dá um bom exemplo em
ter uma mulher como sua presidenta – não sei se há
algum outro partido com mulher presidenta, não sei.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Na atualidade, também não conheço
nenhum que tenha.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O que prova que é um fato especial
do PCdoB. E eu lamento, porque não vou poder estar
presente à solenidade, mas vai aqui o meu grande
abraço a todos os companheiros do PCdoB do Brasil
e, muito especialmente, ao PCdoB do Distrito Federal,
na pessoa do Presidente Madeira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Com quem estive hoje, e falamos de
V. Exª. Mesmo V. Exª não estando presente, nós falamos bem de V. Exª.
Um grande abraço. Muito obrigado pelo aparte.
Sr. Presidente, V. Exª está convocado para estar presente, no dia 15 de novembro, às 19 horas, no
Anhembi, em São Paulo, para participar do nosso ato
político.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Convocação é convocação. Lá
estarei.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, o Senador Magno
Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
de fazer o meu registro, quero conceder a palavra ao
nosso querido Senador Vital do Rêgo, que precisa
também fazer um registro importante.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Só quero lembrar que o próximo
orador é o Senador Sérgio Souza.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Obrigado, Senador Magno Malta.
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Rapidamente, Sr. Presidente, para fazer o registro, até para se configurar nos Anais da nossa Casa,
que houve um equívoco que tanto eu quanto o Líder
Eunício Oliveira cometemos igualmente. Eu estava
numa audiência, vim correndo para acompanhar e
votar nominalmente e me equivoquei.
Voto acompanhando o Partido. Eu gostaria que
V. Exª registrasse meu voto na ata, bem como o voto
do Senador Eunício Oliveira. Nós dois nos equivocamos, mas votamos seguindo a orientação do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Constará em ata que V. Exªs votaram acompanhando a posição partidária.
Senador Magno Malta, pela ordem. Em seguida,
o Senador Sérgio Souza.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nós estávamos aqui aguardando, com
muita expectativa, que tivéssemos a possibilidade de,
ao encerrar a votação tão importante do Orçamento
Impositivo, nós também podermos votar o voto aberto.
A Nação requer, a Nação pede, a Nação não
consegue entender. Os mais jovens; a terceira idade;
quem deixa de receber aposentadoria; quem está lutando para se aposentar; quem já se aposentou; quem
se aposentou, ajudou a construir o País e ainda não
ganha o suficiente para comprar remédios; quem está
na faculdade; quem tem sede de entrar na faculdade;
quem ganha salário mínimo; enfim, do mais indouto ao
mais letrado, neste País, todos anseiam por ver uma
Nação que vote aberto – que vote aberto.
Penso que essa era a grande possibilidade de
fazermos o voto aberto: hoje. Mas, infelizmente, ainda
não foi hoje.
Revelo a V. Exª que deixo o plenário entristecido
e com certa decepção. Até porque aguardei que, hoje,
nós pudéssemos fazer um debate, um debate que já
foi feito, um debate que massivamente já ocorreu na
sociedade brasileira, até pelas próprias manifestações
de rua. E V. Exª é precursor desse debate, Senador
Paim, que apresentou proposição absolutamente importante em tempos distantes de nós – a briga é muito
antiga, muito velha –, e que nós, hoje, esperávamos
que fosse acontecer. Aliás, eu estava ali sentado com
V. Exª, quando esperávamos que pudesse ser hoje,
e, infelizmente, para aqueles que estão vendo a TV
Senado, ainda não foi hoje.
Senador Paim, uma ONG construiu um ciborgue
como se fosse uma criança tailandesa – e tão somente
era uma criança criada em 3D – e colocou na internet,
e uma investigação da Holanda, a partir daí, trouxe à
luz mil pedófilos – mil pedófilos! E essa mesma matéria traz a preocupação no sentido de que um conselho
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– que é um viés do conselho de medicina americano
– começa a entender e tomar a posição de que a pedofilia é uma opção sexual do cidadão e que ele não
pode sofrer repressão por isso.
Aí eu pergunto a V. Exa: Aonde é que nós vamos
chegar? Aonde é que nós vamos chegar? Porque, na
hora em que nós aprovarmos a pedofilia, na hora em
que o mundo entender pedofilia como coisa normal e
não como crime, está aprovado a bestialidade: a relação sexual com animal – pode levar um animal para
dentro de casa, que está tudo certo; a necrofilia – gente
doente que gosta de ter relação sexual com um morto.
A bestialidade!
Ande é que nós vamos parar? Nós estamos começando a enxergar a lama e o final da humanidade?
Se bem que a Bíblia diz que os tempos vão piorar.
Mas que isso não estimule o Brasil, e que nós sejamos estimulados a fazer esse tipo de enfrentamento.
Aliás, arrebentar valores de família é o que querem todos os livros didáticos agora – e eu quero falar
sobre isso na terça-feira. Estão se preparando com
essa história: porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas a Bíblia não pode entrar. Você não pode levar
uma Bíblia.
Tantos projetos que entraram aqui e na Câmara
dos Deputados foram rechaçados, porque era a bíblia,
porque o Estado é laico. Mas você pode dizer que uma
criança pode ter dois pais, que uma criança pode ter
duas mães, em nome de um Estado laico. Isso pode!
A Bíblia não pode entrar na escola, mas pode entrar
no presídio. Depois que estão desgraçados, presos, a
Bíblia pode ajudar lá no presídio, mas na escola não
pode ajudar na formação.
Então, nós vamos fazer uma discussão em nome
da família brasileira, em nome de uma sociedade que
precisa ser sarada e que está apodrecida por esse tipo
de comportamento.
Para tanto, Sr. Presidente, eu faço esse registro
com muita angústia no meu coração e encerro o meu
pronunciamento – até porque, na terça-feira, eu inicio
uma série de discursos sobre isso – dizendo que, nesse
final de semana próximo passado, o jornal A Gazeta,
do meu Estado, trouxe uma pesquisa sobre segurança no Estado do Espírito Santo, o segundo mais violento do País, com números maquiados do Governo,
até porque é uma prática, desde o Governo passado,
maquiar números.
A pesquisa com a população é que a nossa segurança é horrorosa, é ruim, é péssima. A segurança
do Estado do Espírito Santo, que não existe, aliás. É
uma insegurança. E eu lamento, até porque o instituto
nem merece confiança. É o instituto chamado Futura,
que eu chamo de “mintchura”, no meu Estado, que não
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merece confiança, mas maquiar números para dizer
que a violência no Espírito Santo está diminuindo? No
mínimo é uma brincadeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Magno Malta, que mais uma vez exige providências para que a
família esteja sempre em primeiro lugar.
Senador Sérgio Souza, com a palavra.
Na sequência, o Senador Anibal Diniz e, em seguida, o Senador Roberto Requião.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Sérgio Souza, eu tenho
que ler esse requerimento...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – ... enquanto temos mais de quatro em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº
1.296, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, que
requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, nos dias 7 e 8 de novembro de 2013, para participar do Ciclo de Debates
sobre o Programa do Sistema de Monitoramento de
Fronteiras – SISFRON, nos Municípios de Ponta Porã,
Corumbá e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conforme o Requerimento nº 94, de 2013 – CRE, aprovado em 19 de setembro de 2013.
É o Requerimento.
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) –Com a palavra, o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, caros brasileiros que nos assistem, que nos
ouvem, eu venho à tribuna do Senado Federal para
fazer um pronunciamento sobre a saúde e sobre os
investimentos na saúde no Brasil.
Mas antes faço o registro, Sr. Presidente, de que
hoje à tarde, na Valec, que é a empresa brasileira que
cuida das ferrovias no Brasil, eu estive, juntamente
com prefeitos do meu Estado: o Prefeito Luiz Carlos
Gil, de Ivaiporã; Dona Neuza Pessuti, de Jardim Alegre;
Prefeito César Silvestri Filho, de Guarapuava; Prefeito
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de Apucarana, Beto Preto; a Prefeita de Califórnia, a
Ana; o Prefeito de Cambira; Prefeitos como o Marcel
Micheletto, de Assis Chateubriand. Juntamente com o
Deputado Alex Canziani e o Deputado André Vargas,
estivemos na Valec, com o Presidente Josias, tratando
do traçado da Ferrovia Norte-Sul.
Inclusive faremos, em breve, um seminário no
Paraná, para tratar desse assunto, porque essa é uma
ferrovia que vai ligar o Norte ao Sul e não há como ser
diferente senão passar pelo Paraná. E nós gostaríamos
muito que passasse por uma região grandiosa como é
a região de Maringá, a região de Londrina, a região do
Vale do Ivaí, e a região central do Paraná, a região de
Guarapuava, e a região de Pato Branco, o que seria
um traçado natural, levando não só a oportunidade do
desenvolvimento daquela região, mas também levando um modal de transporte eficiente para nós escoarmos a nossa produção. E por que não levarmos até lá
também os insumos necessários à nossa produção?
Feito este registro, Sr. Presidente, eu hoje venho à
tribuna, depois de uma votação demorada, tumultuada,
debatida, que é a PEC nº 22A, que trata do orçamento
impositivo, para falar de saúde, porque essa proposta
de emenda à Constituição que torna impositivas as
emendas parlamentares apostas ao projeto de lei ou
à Lei Orçamentária Anual, ela tem uma importância
muito grande para o Parlamento brasileiro e também
para as unidades federativas deste País, especialmente os Municípios mais pobres, os Municípios que
precisam, infelizmente, da mão amiga dos governos,
seja estadual, seja federal. Mas aqui nos restringimos
ao Governo Federal.
Por que infelizmente? Porque não é autossuficiente em recursos para investimentos. Inclusive o Município
mais rico deste País também precisa da mão amiga
do Governo Federal, no caso de São Paulo, com os
investimentos através dos Programas de Aceleração
do Crescimento – PACs, para a construção de creches,
escolas, para fazer a mobilidade urbana.
Imagine o Município menor do meu Estado, o Estado do Paraná, do Estado de S. Exª o Senador Magno
Malta, o Espírito Santo, de S. Exª o Presidente Paim,
o Estado do Rio Grande do Sul, o Acre, o Piauí, do
João Vicente Claudino.
Os Municípios precisam da mão amiga do Governo. E o Governo faz, com muita maestria, um trabalho
fantástico, no Congresso Nacional, com as emendas,
na hora de encaminhar as votações dos projetos que
interessam ao Governo.
E a maioria das emendas, ainda assim, se frustra
no meio do caminho. O Parlamentar assume, perante
a sua base, o Município que ele representa, porque
essa é a função do Deputado, representar o povo, e é
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a do Senador também representar o povo, mas representar as unidades federativas – aí colocando também
os Municípios. E há frustração no meio do caminho,
quando uma emenda não é empenhada, não é paga.
E o orçamento impositivo vai dar ao Congresso
Nacional a autonomia, ou seja, uma vez alocada a
emenda no orçamento, deixa de ser emenda, passa
a ser orçamento e passa a ser impositiva, como é, por
exemplo, o orçamento americano. E nós teremos a execução dessas emendas de forma obrigatória, ou seja,
dada como certa, com cem por cento de certeza de
que vai acontecer a obra, o investimento no Município.
Mas o importante que quero registrar na noite
de hoje, Sr. Presidente, é que sou eu o autor de uma
das emendas que colocam a obrigatoriedade de direcionarmos 50% do valor das emendas parlamentares
para a saúde.
Nós sabemos que a educação deve vir sempre
no topo da pirâmide. Estamos fazendo nosso papel,
melhorando o índice de desenvolvimento da educação.
No entanto, nós sabemos que na hora de escolher entre levar o seu filho para a escola ou para o posto de
saúde ou para o hospital, porque ele está com febre,
porque aconteceu um acidente, a prioridade imediata
é a saúde.
E se nós perguntarmos, neste momento, à população brasileira: “o que você acha que mais precisamos?” Mais de 40% vai dizer que é de saúde. Em
segundo lugar, virá a educação – em torno de 20% –,
depois vem a segurança pública, e assim por diante.
Mais ou menos nessa ordem.
Então nós precisamos colocar as emendas parlamentares para atender às prefeituras deste País; do
meu Estado, o Estado do Paraná, na saúde, mas não
somente para os investimentos, porque os investimentos são a menor parte do custo da saúde. A construção
de um hospital, a construção de um posto de saúde,
a compra de uma ambulância é caro, é caro, sim, às
vezes o Município não tem com construir, mas é a menor parte do custo.
Por vezes, assisti a depoimentos de prefeitos no
meu gabinete, ou quando visito os Municípios pelo
interior do meu Paraná, dizendo que gastam mais de
30% com a saúde. O Município que tem um FPM 0,6
gira a sua receita anual em torno de R$12 milhões,
R$13 milhões, somando-se aí as transferências constitucionais todas, incluindo o ICMS e também a receita
própria e as transferências voluntárias. Trinta por cento
são R$4 milhões, R$5milhões que ele gasta em saúde,
e a construção de um posto de saúde fica muito aquém
disso, inclusive as liberações feitas pelo Governo Federal, que atendem agora a milhares de Municípios.
Nas unidades básicas de saúde, o valor aproximado é
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de R$500 mil, R$600 mil, mas a manutenção, o preço
de um médico, o preço do remédio, dos insumos, isso
é caro, é muito caro.
Por isso, Sr. Presidente, eu venho aqui fazer uma
defesa dessa proposta de emenda à Constituição. E
também para que nós possamos concluir, na próxima terça-feira, a votação dessa proposta de emenda
e votar, logo em seguida, o segundo turno para que
possamos ter, já no próximo ano, essas emendas para
a saúde de forma obrigatória.
Mas venho também, Sr. Presidente, fazer uma
reflexão de que, desde os protestos que tomaram as
ruas das principais cidades do País, especialmente
no mês de junho deste ano, os institutos de pesquisa
identificaram uma mudança no sentimento dos brasileiros sobre os principais problemas nacionais, alçando
a saúde para o topo da lista no ranking das preocupações da nossa população.
Infelizmente, são notórias as graves deficiências
que ainda assolam a saúde pública do País. Temos
muito o que melhorar, porém é forçoso reconhecer
que, desde que a população brasileira foi às ruas
demonstrar sua insatisfação, o Governo Federal tem
procurado dar respostas às principais demandas externadas especificamente na saúde; já apresentou as
ações concretas que considero muito importantes para
a melhoria do setor.
Primeiramente, não poderia deixar de destacar,
Sr. Presidente, o lançamento do Programa Mais Médicos, que, apesar das polêmicas envolvendo a classe
médica nacional, representa o atendimento de uma
das principais carências na área de saúde, qual seja,
a falta de médicos nas localidades mais distantes dos
grandes centros urbanos.
O Brasil tem, segundo dados do Ministério da
Saúde, 1.8 médicos para cada mil habitantes. Essa é a
média nacional. Brasília e Rio de Janeiro ultrapassam
os 3.0. No Rio chega a 3.5. O Paraná, meu Estado,
1.6 médicos a cada mil habitantes. O Maranhão, 0.56.
Agora, no interior do meu Estado é fato vermos por vezes os médicos cumprindo jornadas em várias cidades
ao mesmo tempo, pelo simples fato de que não tem
médicos suficientes. É a lei da oferta e da procura. No
Município, o prefeito não consegue fazer esse médico
cumprir o horário, porque, se exigir, no outro dia ele
vai para outra cidade que está oferecendo, inclusive,
um salário melhor. Por isso, Sr. Presidente, precisamos
valorizar a classe médica, mas precisamos aumentar
o número de médicos.
E aqui venho enaltecer a postura da Presidente Dilma em lançar esse programa, e não ficar só no
discurso. Desde segunda-feira passada, começaram
a chegar mais de três mil profissionais oriundos do
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nosso país vizinho, Cuba, para ocupar as vagas ociosas da segunda etapa do Programa de Saúde Mais
Médicos. A previsão, Sr. Presidente, é de que esses
novos profissionais comecem a atuar nos Municípios
em dezembro, já no mês que vem. Com a chegada dos
cubanos, o Programa fechará, em 2013, com mais de
6.600 profissionais prestando serviços a toda a população brasileira.
O Mais Médicos, que hoje atinge 12,6 milhões
de brasileiros, vai impactar, já em seu primeiro ano,
na assistência em saúde de mais de 22,7 milhões de
cidadãos brasileiros.
No Paraná, chegaram, entre os dias 26 e 28 de
outubro, 11 médicos estrangeiros, que participam da
segunda etapa do programa e que iniciaram seus atendimentos há dois dias.
Outro avanço recente e expressivo no setor de
saúde, obtido a partir de ação direta do Governo Federal, corresponde ao auxílio tão necessário às Santas
Casas e aos hospitais filantrópicos de todo o Brasil.
Aqui, Sr. Presidente, vou fazer uma referência ao
Estado do Paraná – somente ao Estado do Paraná –,
citando algumas cidades que vão receber recursos
nas Santas Casas ou nos hospitais filantrópicos, cujo
total de recursos ultrapassa a soma de R$100 milhões
para o ano de 2014, no Estado do Paraná: na cidade
de Campina Grande do Sul, no Hospital Angelina Caron; na cidade de Campo Mourão, na Santa Casa; em
Curitiba, diversos hospitais filantrópicos, mas a Santa
Casa vai receber recursos; o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, que trata das crianças; o Hospital Erasto Gaertner, que é o hospital do câncer em Curitiba,
que vai receber recursos substanciais, inclusive, do
Governo Federal, ultrapassando a casa dos milhões
de reais; em Rio Negro, o Hospital e Maternidade; em
Apucarana, dois hospitais vão receber recursos; em
Londrina, são vários os hospitais, entre eles o Hospital
Evangélico e também o Hospital do Câncer de Londrina e a Santa Casa; em Arapongas, três hospitais vão
receber recursos do Governo Federal; em Cornélio
Procópio, a Santa Casa; em Andirá, o Hospital de Andira; em Medianeira, o Hospital e Maternidade Nossa
Senhora da Luz; em Mandaguari, o Hospital Geral; em
Ibiporã, o Hospital Cristo Rei; em Colorado, o Hospital
e Maternidade Santa Clara; em Astorga, o Hospital
Regional Cristo Rei; em Cianorte, alguns hospitais;
em Engenheiro Beltrão, a Santa Casa; em Goioerê,
também a Santa Casa recebe recursos do Governo
Federal agora, já para 2014; em Cascavel, o Hospital
do Câncer; em Laranjeiras do Sul, dois hospitais; na
cidade de Turvo; em Guarapuava; em Prudentópolis;
em Pitanga; em Santo Antônio da Platina; em Irati;
em Siqueira Campos; em Sarandi; na Umuarama; em
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Ribeirão Claro; em Rolândia; em Toledo o hospital vai
receber mais de R$5 milhões em recursos, e outros
Municípios que aqui já foram anunciados pelo programa do Governo Federal.
Então, Sr. Presidente, é importante nós destacarmos o total desses investimentos, já em 2014, que ultrapassam os R$100 milhões para o Estado do Paraná.
Mas, Sr. Presidente, com a sanção da Lei nº
12.873, o Governo Federal criou o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e
das sem Fins Lucrativos, o conhecido Prosus, que
possibilitará, a partir de 2014, o parcelamento da dívida dos serviços com a União. As dívidas tributárias
dessas entidades somam, hoje, cerca de R$15 bilhões
e poderão ser quitadas em até 15 anos.
Todos os 5,6 mil estabelecimentos de saúde que
prestam serviços ao SUS poderão aderir ao Prosus,
desde que apresentem um plano de estabilidade financeira e aumentem em 5% a oferta de atendimento
na rede pública.
Pelo Prosus, as entidades terão o acompanhamento do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para manter
em dia o pagamento de débitos correntes, evitando,
assim, o aumento da sua dívida e quitando gradativamente o valor total.
Além disso, Sr. Presidente, as Santas Casas e
entidades filantrópicas terão mais um reforço financeiro para 2014, como disse na ordem, no Brasil, de
R$1,7 bilhão, e sendo parte desses recursos, cerca de
R$100 milhões, R$103 milhões para ser mais exato,
no Estado do Paraná.
Em um ano, Sr. Presidente, os incentivos pagos
aos principais hospitais filantrópicos para o atendimento de usuários do SUS cresceram 185%, chegando a
R$968 milhões, em 2012, contra R$340 milhões, em
2011.
São recursos vinculados ao cumprimento de metas de atendimento.
Também houve o aumento de 50% no valor destinado a obras e compra de equipamentos que passou
de R$400 milhões, em 2011, para R$600 milhões, em
2012.
Neste mês também foi sancionada pela Presidente da República a Lei n° 12.868, que aperfeiçoa
o processo de certificação dos hospitais filantrópicos.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, o conhecido Cebas, tão almejado por tantos
hospitais do meu Estado, o Estado do Paraná, o Estado
do Senador Roberto Requião, do Senador Alvaro Dias,
é concedido pelo Ministério da Saúde, desde 2009, a
essas entidades que comprovam que 60% ou mais do
atendimento ambulatorial ou hospitalar é feito pelo SUS.
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Essa certificação isenta os hospitais que pagarem tributos relativos à seguridade social da seguridade social. A lei prorrogou de três para cinco anos a
validade da certificação dessas entidades.
Outra novidade, Sr. Presidente, é que, para obter
a renovação do certificado, o Ministério irá considerar
a matéria de atendimentos realizados nos últimos três
anos e não apenas a produção do último ano, como era
feito anteriormente. Assim, a unidade poderá renovar
o certificado desde que alcance a média de 60% nos
atendimentos no SUS nos últimos três anos e o mínimo de 50% no ano imediatamente anterior.
Atualmente cerca de mil hospitais filantrópicos
possuem o Cebas, emitido pelo Ministério da Saúde. A
lei também permite a entidades que atuam na promoção da saúde e na prevenção, nas redes de atuação
do SUS, solicitarem o Cebas.
Em relação às Santas Casas, Sr. Presidente,
como relatei há pouco, é muito importante destacar os
investimentos. As Santas Casas estão passando por
uma dificuldade muito grande, não só no meu Estado,
mas em todo o País. E são entidades que se instalaram
em regiões do meu Estado, em cidades do meu Estado
muito antes de chegar o SUS. E lá faziam um trabalho
voluntário, um trabalho filantrópico. E agora nós precisamos que o Governo Federal realmente aporte os
recursos necessários para a sua subsistência, para a
sua manutenção, porque só com as doações da comunidade não estão mais conseguindo.
Sr. Presidente, o Paraná receberá sete equipamentos beneficiando os Municípios beneficiando os
municípios de Campina Grande do Sul, Guarapuava,
Curitiba, Arapongas, Campo Mourão e Londrina.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – É importante destacar, Sr. Presidente, e merece nossos elogios, o trabalho conduzido pelo Ministro
Alexandre Padilha e a determinação da Presidente
Dilma Rousseff de enfrentar os desafios para melhorarmos as condições da saúde do cidadão brasileiro,
mas especialmente dos nossos estabelecimentos,
aportando recursos substanciais para melhorarmos a
saúde do Brasil.
E assim, Sr. Presidente, espero que continuemos nesse caminho de transformar positivamente a
qualidade de todos os serviços públicos oferecidos
ao povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Sérgio Souza.
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De imediato, o Senador Anibal Diniz; e, na sequência, o Senador Roberto Requião.
Anibal Diniz e V. Exª. Não estou nem chamando
Líderes, só os inscritos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aproveito a minha estada na tribuna hoje para comentar
rapidamente a decisão do Senador Aécio Neves, do
PSDB, que, no mesmo dia em que o Governo fez o
ato pelos dez anos de existência do Programa Bolsa
Família, apresentou, ou anunciou que apresentaria,
um projeto de lei para tornar o programa permanente
e atrelado às políticas públicas de assistência social
e erradicação da pobreza no País.
Ora, a diretriz de erradicar a pobreza e promover
o desenvolvimento social e a execução de programas
que fazem diferença na vida da população tem sido,
entretanto, uma marca do Governo do Partido dos Trabalhadores. A Presidenta Dilma Rousseff, inclusive, afirmou que a meta do Governo é chegar a 700 mil vagas
em creches para filhos de beneficiados do Programa
Bolsa Família até o final da sua gestão.
Assim, como ela mesma classificou, essa é uma
meta ambiciosa. Hoje, 407 mil crianças do Bolsa Família são atendidas em creches. Mas é essa motivação
permanente que caracteriza esse Governo.
Por isso, causa surpresa a justificativa do projeto
de lei do nobre Senador Aécio Neves, que traz uma
sorte de “alerta”: o de que o projeto de lei seria necessário para garantir a continuidade do Bolsa Família, ou
seja, a continuidade de um programa que já é vitorioso
e que já conta com toda a atenção do atual Governo.
Mas a proposta do Senador pretende ser necessária para que esse mesmo programa, que já é hoje
desenvolvido com responsabilidade e eficiência em
favor de quase 14 milhões de famílias – abro aspas –,
“se torne menos vulnerável à vontade de governantes
e a manipulações políticas eleitorais” – fecho aspas –,
como se não soasse também ligeiramente eleitoreira
a proposição vinda de um possível candidato ao Planalto em 2014. Na verdade, soa estranho ouvir isso
daqueles que consideram, ou que pelo menos consideravam, que o Programa Bolsa Família “estimularia
a preguiça” ou não “abriria portas” para que seus beneficiários deixassem essa assistência.
Hoje, estamos a menos de 11 meses de uma
eleição. Uso eleitoral, me parece, é desafiar os fatos
reais e acusar o PT de ter considerado, em 2002, que
o antigo programa era uma esmola. Os programas
localizados de auxílio-educação, alimentação, gás e
outros não eram universais. Já o Programa Bolsa Fa-
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mília concilia o pagamento de benefícios monetários
com contrapartidas ligadas à saúde e à educação a
13,8 milhões de famílias. São quase 14 milhões de
famílias atendidas.
Compreendemos esse movimento do projeto de
lei tucano como uma estratégia de tentar popularizar
a imagem de um possível candidato à Presidência em
2014. No entanto, está certo o Senador Aécio quando
diz que o Programa Bolsa Família é uma conquista da
cidadania e está incorporado à vida dos brasileiros.
Trata-se de um programa fundamental de proteção
social a milhões de cidadãos.
É claro que vemos com alegria o reconhecimento de um trabalho árduo e eficiente que transformou a
vida de milhões de pessoas nos últimos dez anos, mas
nos preocupa que, após longos anos criticando esse
programa, o PSDB tenha mudado a direção e faça a
tentativa de, por meio de declarações e agora por meio
de um projeto de lei, se valer do sucesso do mesmo
programa, que hoje é reconhecido mundialmente, para,
quem sabe, ganhar também musculatura eleitoral.
O texto publicado na revista Carta Capital, aliás,
lembra que, no primeiro mandato do ex-Presidente
Lula, o PSDB se empenhou em tentar deslegitimar o
Programa Bolsa Família.
Tucanos de várias estirpes afirmavam que o programa era “esmola governamental” ou “esmola eleitoreira” ou feito para “atingir as metas eleitorais do PT”,
ou era, ainda, um “assistencialismo simplista que não
apresenta benefícios concretos”.
Em editorial intitulado “Bolsa Esmola”, publicado
em 13 de setembro de 2004, o PSDB afirmava que o
programa teria se reduzido “a um projeto assistencialista” e “resignado-se a um populismo rasteiro”.
Nada disso é verdade. Todos sabemos o valor do
Programa Bolsa Família, trabalhamos para melhorá-lo
ainda mais, e lembramos seu início como uma junção
de quatro programas do governo do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, quais sejam o Bolsa Escola, o Programa Nacional de Acesso à Alimentação,
o Bolsa Alimentação e o Auxílio-Gás.
Isolados, esses programas, entretanto, não construíam o resultado esperado e jamais chegariam ao
sucesso que o Programa Bolsa Família alcançou. O
PT avançou, uniu os benefícios, ampliou e aprofundou
o trabalho, a ponto de hoje o Governo brasileiro ser
premiado pelo Bolsa Família. Hoje, o Programa Bolsa
Família é um programa de transferência de renda que
tem reconhecimento mundial e é modelo de inspiração
para muitos outros países.
Nos últimos dez anos, o governo do PT tomou
decisões estratégicas acertadas e, principalmente,
decisões que se mostraram acertadas. Por isso mes-
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mo, hoje, diante do sucesso do programa, é mais fácil
defender o Bolsa Família.
O PSDB, precavido, parece tentar defender-se
da desconfiança de que, se eleito, poderia encerrar
o programa e parte para uma iniciativa protetiva da
sua imagem.
Mas a Ministra do Desenvolvimento Social, Ministra Tereza Campello, encerrou bem essa discussão
há poucos dias. Afirmou, com propriedade, que não se
discute mais quem é contra ou a favor do Bolsa Família.
Esse programa não existiria sem uma determinação política para transferir recursos para os mais pobres.
É preciso determinação, dados, estatísticas e estudos,
como ela bem citou. E, juntando essas informações
todas, fica muito claro que os mitos e os preconceitos
foram sepultados. O sucesso do Bolsa Família fez com
que muitos paradigmas fossem quebrados.
Eu já tratei desse assunto antes e faço questão
de reafirmar novamente: o Bolsa Família retirou 36
milhões de pessoas da extrema pobreza do ponto de
vista da renda. Desses 36 milhões de pessoas, 22 milhões saíram com o apoio do Plano Brasil sem Miséria.
Mais de 5 milhões de crianças menores de sete
anos estão com a vacinação em dia, o que é um dos
compromissos assumidos pelas famílias atendidas
pelo programa.
E, em mais um exemplo, o programa Bolsa Família contribuiu para reduzir a mortalidade infantil das
crianças de até cinco anos em 19,4%, entre 2004 e
2009. E, nas doenças ligadas diretamente à pobreza, a
queda da mortalidade infantil foi mais acentuada: 46,3%
nos casos de diarreia e 58,2% nos casos de desnutrição, nos Municípios com alta cobertura do programa.
Na educação, 15 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%.
Por fim, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicado há menos de 30 dias,
mostra que cada R$1,00 investido no programa Bolsa
Família estimula o crescimento de R$1,78 no PIB e estimula a indústria, o comércio e a geração de empregos.
Este é o verdadeiro projeto que temos e devemos
ter: crescimento econômico com crescimento social,
com distribuição de renda.
O Programa Bolsa Família é um sucesso. O Programa Bolsa Família tem a cara do Presidente Lula, tem
a cara do PT, tem a cara da Presidenta Dilma Rousseff. E por mais que haja um esforço do Senador Aécio
Neves em torná-lo uma política de Estado para tentar
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desfazer essa imagem, as pessoas vão continuar entendendo que o Presidente Lula foi o grande articulador
desse Programa Bolsa Família com sua sensibilidade,
com a história de vida de um retirante nordestino que
teve de sobreviver em São Paulo e conseguiu, ao longo de uma vida de lutas, construir essa sensibilidade
social que veio promover essa grande transformação
no Brasil através do Programa Bolsa Família.
Então, dez anos de existência desse programa
é realmente motivo de muita comemoração, principalmente porque o Programa Bolsa Família está sendo
hoje reconhecido mundialmente e está sendo copiado
por vários outros países.
Ficamos felizes pelo reconhecimento, até dos
nossos adversários, dos adversários do PT, do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, de que o Programa
Bolsa Família é um sucesso. Não existe aliado mais
forte do que o sucesso. O Bolsa Família é um sucesso
e por isso está buscando aliado até entre os seguidores do PSDB.
Para concluir, Sr. Presidente Paulo Paim, para
deixar o Senador Roberto Requião usar a palavra, eu
gostaria de informar que amanhã estarei em Rio Branco,
com o Senador Jorge Viana, onde participaremos de
um debate na Ordem dos Advogados do Brasil, com
uma exposição do Senador Pedro Taques a respeito
do trabalho que ele vem desenvolvendo como Relator
neste projeto de reconstrução ou de reformulação do
Código Penal.
Então, teremos, com uma promoção do Senador
Jorge Viana e da Ordem dos Advogados do Brasil, um
debate, em Rio Branco, exatamente na sede da OAB,
em que estará presente o jurista, Senador Pedro Taques, que vai contribuir com suas observações e coletar
também as opiniões de juristas locais, de operadores
do Direito que atuam tanto no Tribunal de Justiça quanto no mundo da advocacia e que vão também trazer
as suas contribuições para este projeto que está em
discussão do novo Código Penal.
Fica o convite para todos que estiverem em Rio
Branco e que puderem participar desse ato, que será
no auditório da OAB.
Encerro aqui, Sr. Presidente, minhas palavras,
sem utilizar os 20 minutos, para poder proporcionar
ao Senador Requião usar a palavra imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador
Anibal Diniz, pela defesa sempre firme do Governo da
Presidenta Dilma, destacando o Bolsa Família.
O Senador Roberto Requião é convidado a usar
a tribuna.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Senador Paim,
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Senadores que ainda se mantêm firmes aqui no plenário do Senado Federal às 21h23, eu fiquei surpreendido e estupefato em razão do inexplicável decreto da
nossa Presidente da República, levantando para 30%
a participação de estrangeiros no capital ordinário do
Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição
pública. Não entendi.
Mas, antes de fazer a crítica, quero fazer um
pedido de informação. E, para dar conhecimento ao
Brasil a respeito desse pedido de informação, vou lê-lo na sua integralidade:
Requerimento de informações.
Requeiro, nos termos do §2º do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com o art.
216 do Regimento interno do Senado, informações ao Senhor Ministro [...] da Fazenda
sobre as motivações de natureza técnica que
levaram aquela pasta a propor à Presidente
da República o texto do decreto sem número
publicado em 25 de outubro de 2013, destinado
a reconhecer “como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira no capital
ordinário do Banco do Brasil S.A. e dá outras
providências.”
O presente requerimento alcança o envio de
cópia de todos os documentos produzidos
previamente à publicação daquele Decreto
sobre a matéria.
Justificação.
No dia 5 de outubro de 2013, a Presidente
da República promulgou, com a assinatura
do Ministro Guido Mantega, um decreto sem
número, que contém os três seguintes artigos:
“Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro
a participação estrangeira de até trinta por
cento no capital ordinário do Banco do Brasil
[Sociedade Anônima].
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as
providências para execução do disposto neste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.”
Ocorre, todavia, que não há razões técnicas ou
jurídicas que justifiquem esse Decreto.
No sentido oposto, há um dispositivo constitucional (§3º, do art. 164), que resguarda direitos próprios de instituições financeiras públicas a receber as disponibilidades de caixa
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
“§3º – As disponibilidades de caixa da União
serão depositadas no Banco Central; as dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
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e dos órgãos ou entidades do Poder Público
e das empresas por ele controladas, em instituições [...] oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei.”
Permitir [Senador Randolfe] que 30% das
ações do Banco do Brasil sejam transferidas
para mãos de estrangeiros é o mesmo que
fraudar a norma que dá ao Banco do Brasil as
características de instituição financeira oficial.
Pior ainda, dá seguimento ao processo de
privatização e de transferência de parcela significativa do capital aos estrangeiros em um
dos poucos setores que têm obtido lucros expressivos em comparação com outros setores
da nossa economia.
Trata-se de uma forma disfarçada de permitir
que adentre no Brasil capital meramente especulativo, que somente gerará uma transitória
elevação de nossas reservas cambiais, com a
tendência de corroê-las quando das vultosas
remessas de lucros que advirão da distribuição
de resultados do Banco do Brasil.
Não é um aumento de capital, é venda de ações
ordinárias. O aumento de capital ainda possibilitaria
aumentar a capacidade de financiamentos produtivos
no Brasil.
A lei 9.784/99 impõe, em seu art. 2º, que o gestor ofereça sociedade e aos órgãos de controle a motivação dos atos públicos, [vamos lá]:
“Art. 2º A administração pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.”
O controle constitucional da administração
pública repousa precipuamente sobre o Congresso Nacional.
Pois é no exercício desse controle que requeiro
as motivações técnicas e jurídicas da edição
daquele decreto.
Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2013.
Senador Roberto Requião PMDB/PR
Em 6 de novembro de 2013, ano de mais um
aniversário do Senador Randolfe Rodrigues.
Cumpro, dessa forma, com a minha obrigação.
Não me parece razoável, pelo contrário, parece-me
absurdo esse aumento da participação estrangeira
no Banco do Brasil. Não tenho ideia de qual é o montante da participação privada nacional, mas daqui a
pouco esse Banco sairá das mãos, sem dúvida, do
Estado brasileiro.
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Esses acionistas, mesmo que ainda permaneçam minoritários, têm direitos na legislação, acordos
entre os bancos, acordo de Basileia, e não consigo,
realmente, entender o que quer a nossa Presidente.
Privatiza porto, privatiza petróleo – a privatização do
campo de Libra –, privatiza ferrovia, privatiza estrada,
privatiza aeroporto. O que significa isso? Nesse caso,
é absolutamente inexplicável a participação. A participação não acrescenta nada, não aumenta em R$1,00
o montante de recursos do Banco do Brasil. E, através
da distribuição dos lucros desse setor, que tem dado
vantagens extraordinárias – que é o setor bancário, o
setor financeiro –, ela, sem nenhuma explicação, sem
nenhuma justificativa, assina esse decreto, que deve
ser questionado por todo o movimento sindical, por
todos os brasileiros.
Nós não vamos por um bom caminho. A impressão que eu tenho é de que isso tudo, acompanhado
do aumento da taxa Selic, do aumento anunciado de
juros, significa um regresso ao neoliberalismo. Quem
fazia isso muito bem, Senador Paim, era Fernando
Henrique Cardoso. Por isso, nós elegemos a Dilma,
porque tinha publicamente uma visão contrária à visão
privatista de Fernando Henrique.
O requerimento já está protocolado no sistema
de informática do Senado da República, e eu espero
que a Mesa rapidamente o faça chegar às mãos do
Mantega, o nosso Ministro da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Seu pedido será atendido, com
certeza, pela Mesa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Concedo um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/
PSOL – AP) – Senador Requião, vosso requerimento suscita em todos nós a seguinte pergunta: qual a
diferença das candidaturas postas, pelo menos das
que estão colocadas hoje, para o debate presidencial
da eleição do ano que vem? Ao abrir os jornais, nós
vemos que eles não procuram se diferenciar. Aliás,
são pautados pelo inexorável tridente – e é tridente
mesmo, porque é o tridente satânico, pautado pelo
mercado, é o tridente satânico do superávit primário,
meta de inflação e dos dogmas da meta de inflação,
da privatização...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Câmbio flutuante, meta de inflação,
superávit primário: o famoso tripé.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Exatamente. O tridente satânico.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Dois braços desse tripé no céu, e o
outro ferrando os brasileiros.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – E não muda disso. Esse tridente,
esse dogma, não muda. Esse é o modelo que as candidaturas postas colocam, e ninguém modifica esse
parâmetro do debate político e econômico que está
colocado. Ou seja, ninguém se propõe a fortalecer o
papel estratégico do Estado brasileiro. Ninguém se propõe ao debate que V. Exa está colocando aqui. Todas
as candidaturas que estão sendo apresentadas para
a eleição presidencial se propõem a reduzir mais o
Estado. Aliás, concordo com V. Exa. No primeiro turno
da eleição presidencial, eu votei em Plínio de Arruda
Sampaio. No segundo turno, eu votei na Presidente
Dilma. E foi exatamente porque, no segundo turno da
eleição presidencial, em 2010, a Presidente disse que
a outra candidatura era a candidatura que privatizava
o Brasil. Aliás, votei no segundo turno porque a Presidente dizia que era a candidatura do PSDB que iria
privatizar o pré-sal. Eu lembro que foi por isso que votei
na candidatura da Presidente Dilma no segundo turno.
O que ocorre é que temos um programa, um projeto
que, durante os anos 90, entregou tudo, e hoje faz de
conta que não entrega, mas também entrega. V. Exª
está dando um exemplo concreto agora, na tribuna,
quando faz a denúncia da entrega de 30% das ações
do povo brasileiro, do nosso Banco do Brasil. Esse é
um debate que temos que travar, que é o debate sobre o papel estratégico do Estado brasileiro. Por que
os debates têm que ser entre aqueles que fazem a entrega total e aqueles que fazem o disfarce da entrega?
Por que os debates só podem ser esses? Por que o
debate não pode ser o do papel estratégico do Estado
brasileiro na Petrobras ou do papel que o Banco do
Brasil tem que cumprir dentro da economia nacional?
Cumprimento V. Exª. Tenho uma inveja cristã de não
subscrever com V. Exª esse requerimento e já o faço.
Sinto-me contemplado no requerimento de V. Exª, no
requerimento que V. Exª encaminha agora à Comissão
de Assuntos Econômicos e ao Plenário do Senado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Randolfe, esse decreto foi assinado sem justificação, é um decreto nulo, porque quer
se evitar a discussão, assim como se evitou a discussão de Libra, inclusive aqui no Senado da República.
Na época do Império, nós tínhamos os luzias,
que eram os moradores de Luziânia, que eram os progressistas, e tínhamos os saquaremas, que eram os
conservadores. Daí veio a famosa frase: nada mais se
parece a um saquarema que um luzia no poder. Nós
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estamos vendo isso hoje de uma forma extremamente
clara e transparente.
Agora, eu gostaria de dizer a V. Exª que há uma
diferença ainda entre o Governo da Dilma, o nosso
Governo, e as propostas dos seus opositores. E a diferença é que os opositores se encaminham no mesmo
sentido quanto às reformas econômicas que a Dilma
está fazendo, as reformas econômicas neoliberais, mas
querem liquidar, de uma vez por todas, com as políticas
sociais que foram mantidas. Não foram criadas por nós.
Eram políticas propostas pelo Fundo Monetário Internacional, que começaram, na realidade, no Governo
Collor, mas não foram implementadas, e que o Governo
do Presidente Lula fez valer, com garra, na defesa do
povo brasileiro. Eu vejo o Lula como um defensor do
povo brasileiro, uma espécie de líder dos interesses
do povo brasileiro, negociando com o capital.
Quando eu fiz a campanha e votei na Presidente
Dilma, Senador Randolfe, eu imaginava que nós daríamos um passo à frente. Agora, nós vamos assumir o
Governo e o capital é que vai negociar conosco. Nós
não vamos procurar concessões, mas nós vamos partir
para um projeto de Brasil Nação, de desenvolvimento
claro. No entanto, não é isso que está acontecendo.
Mas não chego a ponto de dizer que a nossa
Presidenta é igual aos seus supostos adversários,
que esses estão muito à direita, festejam a política
econômica. Tanto que V. Exª, eu, o Senador Paim e o
Brasil não vimos nenhuma observação a respeito da
ampliação para 30% da participação estrangeira no
Banco do Brasil. Não há um reclamo de setor algum
da imprensa, os partidos se calaram. E eu tomei a
iniciativa de fazer esse requerimento de informação,
hoje. Por quê? Porque eles estão todos de acordo, mas
eles querem isso e mais. Eles querem acabar com o
aumento do salário mínimo, eles querem acabar com
as políticas compensatórias e partir para aquela visão entreguista do neoliberalismo absoluto. Apesar,
Senador Randolfe, de o domínio do capital financeiro
ter quebrado os Estados Unidos, estar levando desespero à Itália, à Grécia, a Portugal e à Espanha. E nós
estamos copiando tudo.
A impressão que eu tenho é de que o nosso Governo, com essas medidas, tenta dar um aceno para a
direita dizendo o seguinte: não precisam ir por esses
supostos candidatos da direita, porque nós somos
capazes de fazer por vocês, agora, tudo que vocês
esperam que eles possam fazer se eleitos. É a tentativa de evitar o surgimento de uma oposição, com a
complacência e a aquiescência com as medidas que o
setor financeiro, a banca nacional e internacional quer
do Brasil, ou seja, o fim de qualquer possibilidade de
um projeto verdadeiramente nacional.
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Senador Paim, obrigado pelo tempo e por nós estarmos aqui até 21h40min aproveitando a TV Senado
para dar ao País a notícia que os jornais, as rádios, as
televisões e os partidos políticos não dão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Roberto Requião, seu
requerimento será encaminhado. Meus cumprimentos
pelo trabalho que vem fazendo em defesa do Mercosul,
já que V. Exª terá um encontro nesta segunda-feira,
naquele foro tão importante.
Agora, como é um Líder, um orador inscrito e um
Líder, é o Líder Randolfe Rodrigues. Em seguida, falará
o também Líder, mas como orador inscrito, Senador
João Vicente Claudino.
Por favor, Senador Randolfe Rodrigues, Líder
do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, nosso Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Randolfe, me permita...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – ... dizer ao Brasil que V. Exª faz
aniversário. Isso é uma alegria, com certeza, para todos nós. Eu ouvia hoje alguns contarem a história de
V. Exª, com os filhos, nesta data tão importante. Então,
parabéns a V. Exª
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Obrigado, Presidente. Agradeço
os cumprimentos de V. Exª e os cumprimentos que tive,
no decorrer do dia de hoje, de todos os colegas daqui
do Senado. Sigamos em frente, desfrutemos a vida.
Sr. Presidente, senhores que nos assistem pela
TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou
o Projeto de Lei nº 262, de minha autoria, no dia de
hoje, que altera o Plano Nacional de Mobilidade Urbana
e institui o modo de transporte cicloviário na Política
Nacional de Mobilidade Urbana.
Na verdade, a Política Nacional de Mobilidade
Urbana já admite o uso da bicicleta. O que o nosso
Projeto de Lei nº 262 inclui, Presidente, é a possibilidade, é a vinculação aos Municípios brasileiros, para
que seja disponibilizado, para que seja introduzido
algo que já é utilizado em Municípios, em metrópoles
de todo o Planeta, principalmente e notadamente na
Europa, que são as bicicletas públicas. Ou seja, é a
utilização compartilhada de bicicletas.
Esse projeto de lei, uma iniciativa que me foi
apresentada por sugestão daquela que considero
uma das maiores autoridades em mobilidade urbana
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de nosso País, que é a Drª Cristina Bardini, Presidente
da Companhia de Transportes Coletivos do Município
de Macapá, capital do meu Estado, o Amapá, e uma
das maiores autoridades em transportes urbanos do
País, pretende cada vez mais avançar na redução da
utilização do veículo, da utilização do transporte emissor de dióxido de carbono, do ônibus, do carro, como
meio de transporte público.
As nossas cidades estão cada vez mais incompatíveis com a utilização dos carros. Isso todas as cidades, todas as grandes cidades brasileiras, e todas
as médias cidades brasileiras. E, lamentavelmente,
Presidente, nós temos encontrado poucas iniciativas
em nosso País para reverter essa circunstância.
Matéria do caderno de Economia de O Globo,
lamentavelmente, desta semana, aponta a caminho
inverso que nós temos percorrido no Brasil; aponta que
nós estamos, veja aqui, lamentavelmente, no Brasil,
pagando mais imposto para as bicicletas do que para
os carros. Temos tido uma redução da tributação sobre os veículos, e não temos tido essa correspondente redução sobre tributação em relação às bicicletas.
Olha só, Presidente: nós pagamos no Brasil 40,5%
de tributos sobre o que é fabricado nas bicicletas e pagamos 32% de tributos sobre o que é fabricado nos
carros populares que são produzidos em nosso País.
Com isso, nós temos, com essa incidência de 40,5%
de tributos sobre a bicicleta, um acréscimo sobre o
preço final das bicicletas que incorre em termos uma
bicicleta vendida no Brasil que está entre as mais caras do mundo.
Vejamos aqui algumas comparações que inclusive
esta reportagem traz: uma bicicleta, uma bike de aro
comum, 26 e 21 marchas, vendida em média a R$400
no Brasil, é cerca de 54% mais cara do que uma similar nos Estados Unidos. Veja só: uma bike de 26 e 21
marchas vendida no Brasil sai aqui a R$400. A mesma,
nos Estados Unidos, sai a R$259 – a metade do preço.
A comparação vai em frente. A chamada bicicleta dobrável, que é ideal para uso de forma integrada
nas grandes cidades, que é ideal para ser integrada
ao transporte público, ou seja, é ideal para ser parte
dos longos trechos em que se utiliza transporte emissor de dióxido de carbono, e outro trecho utilizando
a bicicleta dobrável acoplada ao carro. Ou seja, algo
ideal para grandes cidades, para metrópoles, que é
tão incomum no nosso país.
Essa bicicleta custa R$640 no Brasil. Para parcela da população brasileira é quase impossível a
aquisição. Na Alemanha, para adquirir essa bicicleta,
custa R$477. Se fizermos essa comparação com outros países, o preço é muito mais caro no Brasil. No
Brasil, custa R$640; na Espanha, R$570; na França,
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R$542; na Inglaterra, R$497; na Alemanha, R$477,
nos Estados Unidos, R$286.
Ou seja, se comparar o preço do Brasil ao preço
dos Estados Unidos, o preço desse tipo de bicicleta
nos Estados Unidos, da bicicleta dobrável, é quase 1/3
do preço dessa bicicleta em nosso País.
Com essa simples medida de redução de 14%
nos tributos, nós teríamos a criação de mais empregos, nós teríamos, com essa simples medida, segundo
estudo, em média, em que uma bicicleta que sai de
uma fábrica tem o seu preço elevado em 68,2% devido a esses tributos, e, com essa simples medida de
redução, nós teríamos a criação de mais empregos e
teríamos a possibilidade da redução do preço e, com
a redução do preço, estaríamos induzindo a possibilidade das vias das nossas cidades terem a utilização
mais sustentável das bicicletas.
Além disso, não é só a redução dos tributos que
é uma necessária medida para incrementarmos a bicicleta como um bem, como um instrumento necessário
ao transporte das cidades. Nós temos poucas ciclovias
em nosso País. Das cidades brasileiras, hoje, dentre
as nossas metrópoles, o Rio é a capital brasileira que
tem o maior número de ciclovias. Mesmo assim, Sr.
Presidente, no Rio nós temos 240km de ciclovias,
muito aquém, muito abaixo, se comparado com as
outras metrópoles do Planeta. Em Berlim, são 750km
de ciclovia; em Nova York, 675km; Amsterdã, 400km;
Paris, 394km; Bogotá, 349km.
Nós temos uma situação de disparidade total. O
Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas, só estamos atrás da China e da Índia na produção de bicicletas no mundo. Entretanto, o País figura na 22ª posição
no ranking dos consumidores de bicicleta. Estamos no
terceiro lugar do ranking de produtores; estamos na
22ª posição na condição de consumidores.
Com isso, temos cidades cada vez mais desconfortáveis; temos metrópoles e médias cidades que
têm cada vez mais carros e cada vez menos ciclovias.
Com menos ciclovias, com menos espaço para os ciclistas, temos cidades que expelem mais dióxido de
carbono. Com mais dióxido de carbono expelido pelas
cidades, temos cidades mais quentes, temos cidades
com mais congestionamento, temos cidades cada vez
mais insuportáveis, temos também pessoas cada vez
mais sedentárias.
É necessária uma política de mobilidade urbana
que seja mais inclusiva do cidadão. E só podemos ter
uma política de mobilidade urbana inclusiva do cidadão se olharmos menos para o carro e olharmos mais
para a bicicleta. Esse meio de transporte tão simpático, cujo motor gerador é a velocidade humana, cujo
motor gerador é a possibilidade de deixar o humano
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não sedentário, cujo motor gerador, além de tudo isso,
não é poluente.
Por isso, Sr. Presidente, dentre os projetos que
já aprovei aqui no Senado, um que me deu enorme
satisfação e que eu diria, já que o senhor me saúda
pelo aniversário, tive como presente hoje na CCJ – foi
a aprovação desse Projeto de Lei nº 262, de 2013, que
inclui no Plano Nacional de Mobilidade Urbana não só
o uso da bicicleta, mas vincula, obriga os Municípios
à disponibilização de bicicletas públicas.
Com a utilização de bicicletas públicas, assim
como se tem nas metrópoles da Europa, os Municípios
adquirem, compram bicicletas públicas com financiamentos do BNDES, disponibilizam para os cidadãos.
E, quem sabe, com isso nós vamos ter a utilização
cada vez menor de transportes coletivos e cada vez
maior das bicicletas, como é em muitas metrópoles da
Europa. Nós vamos passar a ter isso nos Municípios
brasileiros.
Eu espero que o quanto antes a Comissão de
Infraestrutura do Senado aprecie, aprove essa matéria
e nós possamos aprovar essa matéria no plenário do
Senado e, em seguida, ela possa ir para a Câmara.
Com essa matéria, eu espero que nós possamos também, o quanto antes, reduzir o tributo sobre a bicicleta.
Repito: nós não podemos ter um País que está
entre as oito economias do mundo, um País que se
propõe a ser sustentável e que quer dar exemplo para
o mundo só será de fato sustentável se não for um País
campeão em poluentes, em expelir dióxido de carbono
na atmosfera. E nós poderíamos dar um belo exemplo
para o mundo reduzindo nossa produção de dióxido de
carbono e incentivando a utilização, nas nossas cidades, da bicicleta, como meio sustentável de transporte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela condescendência, pelo tempo concedido, de V. Exª, tempo concedido também pelo Senador João Vicente Claudino,
que será o próximo Senador, e pelos cumprimentos
pela passagem do aniversário. “Nada a temer – como
diz a poesia – senão o correr da luta. Nada a deixar a
desejar a não ser correr do sonho.” Sigamos em frente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe
Rodrigues, o aniversariante do dia, do mês, pelo seu
pronunciamento, principalmente falando das bicicletas.
Nós todos entendemos que é necessário, sim, diminuir
os tributos sobre as bicicletas.
Apresentamos, tanto eu como o Senador Inácio
Arruda, projeto nesse sentido. Naturalmente, o seu é
muito mais amplo. Por isso, nossos cumprimentos pelo
seu projeto que visa fortalecer, viabilizar a bicicleta a
preço equilibrado, módico para todos.

600

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Convidamos, neste momento, o nobre Senador
João Vicente Claudino, para o seu pronunciamento.
Quando terminar, eu vou convidar V. Exª para ficar uns
minutos aqui na Presidência.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União
e Força/PTB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Com maior prazer, Presidente
Paulo Paim. Eu queria, nesta noite, noite de aniversário
do Senador Randolfe Rodrigues, fazer três registros
em relação ao Piauí.
O primeiro registro é um registro de parabéns
também. Parabéns à TV Cidade Verde, do Estado do
Piauí, e especialmente ao programa Notícias da Manhã.
O programa, telejornal, completa 15 anos no ar, tão
bem comandado, de uma maneira competente, muito
profissional, feito com ética jornalista pela apresentadora e editora-chefe do programa, Nadja Rodrigues.
Eu tive, Senador Paulo Paim, na segunda-feira, a
felicidade de nessa semana inaugurarmos lá essa semana de parabéns do programa Notícia da Manhã, de
entrevistas especiais, e ser o primeiro entrevistado na
segunda-feira. E vi em um quadro junto com o jornalista
Elivaldo Barbosa, que faz a parte política do programa,
quando o jornalista Elivaldo Barbosa fez um elogio à
apresentadora Nadja Rodrigues. E ela se emocionou.
Naquele momento, eu vi a paixão da pessoa,
do profissional, que faz aquilo que gosta, a doação
do dia a dia, de sete às oito da manhã estar na TV
Cidade Verde apresentando, o zelo com o programa,
a dedicação para levar a boa informação, esse bem
tão valioso quando é feito com responsabilidade, com
compromisso, com ética.
Por isso, nós estamos aqui nesta noite, primeiro
para parabenizar os 15 anos do programa Notícia da
Manhã, Nadja Rodrigues, toda equipe de produção
de apoio, toda equipe técnica, também o jornalista
que divide com ela, o jornalista Elivaldo Barbosa, em
especial, também a direção da empresa, o Dr. Jesus
Tajra e o Jesus Filho, que conduz tão bem um meio de
comunicação que orgulha o Estado do Piauí, por fazer
a boa imagem do Estado, a boa comunicação, uma
comunicação que eleva o nosso Estado e nos orgulha.
Então, ficam aqui os parabéns a toda a equipe da
TV Cidade Verde, em especial, à jornalista Nadja Rodrigues, pelos 15 anos do telejornal Notícia da Manhã.
O segundo registro, Senador Paim, é que nós temos percorrido o Piauí, prestando conta do nosso mandato, nós que já estamos no sétimo ano de mandato.
Junto com o Senador Wellington Dias e com lideranças
políticas, visitamos Municípios do Estado, região por
região, colocando para essas populações, para o povo,
para as lideranças, para os seus dirigentes, o que nós
temos feito durante esse tempo em que estamos pas-
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sando pelo Senado Federal e o que poderemos fazer
até o final do mandato, abrindo parcerias importantes
para auxiliá-los na gestão administrativa.
Estivemos nesses últimos dias em Municípios,
como o Município de Sussuapara. Só para dar um
dado interessante, Senador Paim: no Município de
Sussuapara, no interior, nasceu o Senador Pimentel.
Ele é Senador pelo Ceará, mas nasceu no interior do
Município de Sussuapara, que foi desmembrado da
cidade de Picos, a terceira maior cidade do Estado do
Piauí. Lá com o Prefeito, Dr. Edvardo, o Vice-Prefeito,
Miguel Moura, os vereadores; visitamos também o ex-Prefeito Miguel Rocha. Temos alocado recursos para
esse Município para construir uma estrada vicinal que
liga o povoado de Santa Luzia a uma região de Picos,
o povoado Pedrinha.
De lá fomos a Bocaina, com o Prefeito, José Luiz,
o ex-Prefeito Macedo, onde visitamos e mostramos à
população obras que já alocamos para o Município,
obras da infraestrutura urbana, como o calçamento, e
também recursos para a área de lazer e esporte, como
o estádio de futebol.
Também visitamos o açude de Bocaina, que é
importante não só para o abastecimento de água, mas
também para a economia, através da piscicultura, e
para o lazer naquela região. Hoje o açude de Bocaina está com menos de 20% da sua capacidade. Um
vereador me disse: “Senador, o senhor se apresse a
falar, porque, se demorar a falar, pode ser que o açude seque até o momento de falar”. É uma situação
alarmante, que nós, eu e o Senador Wellington Dias,
vimos in locu, e ficamos estarrecidos.
E temos que buscar, junto ao Governo Federal,
recursos, para que nós possamos auxiliar aquela população e as populações circunvizinhas a encontrar
soluções para o problema da água naquela região.
De lá, fomos a São João da Canabrava, um Município próximo, com o Prefeito Elson, e, da mesma
forma, colocamos para a população as obras, nós temos assumido esse compromisso com o povo de São
João da Canabrava. Da mesma forma, em São Luís do
Piauí, de calçamentos em povoados da zona rural daquele Município. Em Picos, uma reunião na Associação
Comercial e Industrial de Picos, escutando uma região
tão importante, onde o que se tem de desenvolvimento até hoje – eu não canso de afirmar isto – foi feito
pela classe empresarial, por comerciantes, por industriais, pela área de serviços do Município, pelo polo e
o entroncamento, porque Picos é dentro do Estado do
Piauí e também na Região Nordeste. Nesta semana,
nós estivemos em Agricolândia, com o Prefeito Walter,
com todas as lideranças, também prestando contas.
Da mesma forma, em Barro Duro, com uma reunião
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no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o Prefeito Chico Pereira, vereadores, trabalhadores rurais. De
lá, fomos a Passagem Franca, com o Prefeito Lan, e
finalizamos a nossa viagem em Santa Cruz do Piauí,
visitando o ex-Prefeito Jurandir.
Esse é um trabalho que nós temos procurado
levar. Tenho certeza de que V. Exª, Presidente Paulo
Paim, da mesma forma age no Rio Grande do Sul, não
só prestando conta aqui na tribuna no Senado, que
diariamente o faz com muita competência, mas também de peregrinar por um Estado tão rico, tão grande, mas também na busca de soluções de problemas
importantes com o trabalho que V. Exª executa muito
bem aqui no Senado Federal.
E o terceiro registro. Volta à tona, em Teresina,
uma discussão que nós temos já há um bom tempo
sobre o aeroporto da cidade. O aeroporto de Teresina
foi projetado para 550 a 600 mil passageiros/ano, e os
estudos da Infraero diziam que nós atingiríamos esse
número entre 2018 e 2020, mas hoje nós já estamos
com 1,1 milhão passageiros/ano. O aeroporto está totalmente estrangulado. É um aeroporto de centro de
cidade, é um aeroporto escolhido ainda na década
de 60, e não houve o pensamento ou o planejamento
de, vislumbrando esse aumento do número de passageiros, se pensar em deslocar o aeroporto para outra
área menos povoada. É uma área central, densamente
povoada, onde a aproximação de voos, a expansão do
aeroporto é muito difícil, onde o risco aviário é muito
grande. Nós já vivemos diariamente esse processo.
E faço este discurso aqui porque agora volta à
tona uma história que, eu sei, não terá um resultado
muito bom: a ampliação do aeroporto. Na minha opinião, é uma ampliação paliativa, mas, mesmo sendo
paliativa, essa reforma tem números altos. Os recursos
da Infraero... Nós pesquisamos no orçamento, buscamos informações. Aqui há e-mails que encaminhamos à assessoria da Infraero para que nos dissesse
e mostrasse no orçamento o que está alocado para
essa reforma. Foram feitos esses puxadinhos lá e,
agora, espera-se ampliar a pista e fazer outras obras
de construção que levam a números estratosféricos:
R$500 milhões, R$600 milhões.
Nós temos estudos de engenharia e de consultorias segundo os quais com R$400 milhões você constrói
um aeroporto novo, melhor do que o que existe hoje,
dando condições muito melhores para quem usa o
aeroporto e tratando verdadeiramente com responsabilidade a questão.
Mas esta semana, Presidente Paim, eu assistia
pela televisão a um secretário da prefeitura municipal
dizer que, primeiro, esse plano já vinha de muito tempo.
O PTB teve o ex-Prefeito de Teresina, Elmano Férrer, e
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lá, quando ele assinou um decreto de desapropriação
declarando áreas residenciais – em torno de 1,2 mil
famílias – como áreas residenciais propícias à desapropriação, eu subi a esta mesma tribuna do Senado
– prefeito do meu partido – e me posicionei contra a
atitude do prefeito. Não é uma atitude por eu ser oposição ao atual prefeito de Teresina, mas por não ver
consistência nesse plano de reforma, ampliação e expansão do aeroporto nos moldes em que é colocado.
E esta semana eu vi um dos secretários assessores do Prefeito de Teresina fazer duas afirmações
que me deixaram muito preocupado.
Primeiro, sobre o recurso para a desapropriação das famílias. Hoje, não serão mais 1,2 mil, pois
reformularam o projeto, e só serão 140 famílias, mas
famílias que moram lá há mais de 30 anos. A cidade
de Teresina nasceu naquela região, na região do Poti
Velho, que depois se ampliou para Aeroporto, na zona
norte de Teresina. São famílias que ajudaram a fundar
Teresina. Dali, Teresina cresceu. Dizia que esse recurso
vinha do Fundo Nacional de Aviação Civil.
Senador Paulo Paim, nós votamos aqui, no dia
4 de agosto de 2011, quando foi convertida em lei, a
Medida Provisória nº 527, que criou esse Fundo Nacional de Aviação Civil. Votei a favor da criação desse
fundo, que li no momento da votação, mas, como já
faz dois anos, eu fui atrás para rever se, no momento
em que nós votamos essa medida provisória, dizia-se,
na composição do FNAC (Fundo Nacional de Aviação
Civil), que há recursos para desapropriação. Fui lá e li
os objetivos dos recursos do fundo e que o fundo está
inserido no Programa Federal de Auxílio a Aeroportos
(PROFAA), que tem por finalidade aplicar recursos em
construção, reforma e reaparelhamento dos aeroportos
de interesse regional e estadual do Brasil. Depois, nós
votamos a Medida Provisória nº 551, que foi convertida
na Lei nº 12.648, de 17 de maio de 2012, já no ano
passado, que reduz o percentual do Adicional de Tarifa Aeroportuária (Ataero), incidente sobre as tarifas
de embarque, pouso, permanência, armazenagem,
capatazia, de 50% para 35,9%, passando a constituir,
em sua totalidade, receita desse fundo. Nós votamos
em 2012 receitas para compor o Fundo Nacional de
Aviação Civil e outras receitas que compõem esse
fundo, em que 74,76% destinam-se ao sistema aeroviário de interesse nacional e 25,24% para aplicação
nos Estados. Mas fui ler, reler – já tinha lido – e não
consegui encontrar, em nenhuma parte do fundo, algo
que sinalizasse que há recursos para desapropriação.
Fui ao Orçamento do Fundo Nacional de Aviação
Civil. O Fundo Nacional de Aviação Civil tem alocado,
como dotação inicial para este ano, R$702.682.827,00.
Até o dia 9 de agosto de 2013, quando estava atualiza-
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do o Siga Brasil, tinha empenhados só R$71 milhões.
Quer dizer, até o dia 9 de agosto, só 10% tinham sido
empenhados.
Não vi, nas suas rubricas, nenhuma dotação
para Teresina. E existem duas nacionais: construção,
reforma e reaparelhamento de aeroportos e aeródromos de interesse regional, com 417 milhões; e construção, reforma e reaparelhamento da infraestrutura
aeronáutica, civil e aeroportuária, de interesse federal,
com 151 milhões.
Mas aqui há recurso: 20 milhões para o Município de Ji-Paraná; quase 17 milhões para Sobral; 21,6
milhões para Mossoró; 500 mil para Barreiras; 20 milhões para Vitória da Conquista. Não sei se Teresina
está aqui. Mas eu não sei, Presidente Paim. Como
não vi, na criação do fundo, não sei de onde vai tirar
recurso para desapropriação.
Pesquisando os portais, encontramos no Afonso
Pena, de Curitiba; no aeroporto de Joinville. Mas peguei um aeroporto muito próximo a Teresina – e todos
administrados pela Infraero. No dia 11 de janeiro deste
ano, o jornal Tribuna do Ceará estampa: “Autoridades
buscam recurso para ampliação do aeroporto de Juazeiro do Norte”.
Eu fui atrás para saber qual era o tamanho desse
recurso: 11 milhões, que, pelo que diz a matéria, não
tinham sido alocados para desapropriação. E as autoridades do Ceará estavam buscando resolver o problema desse déficit de 11 milhões para a desapropriação.
No dia 4 de janeiro de 2013, um portal – já pego
outro aeroporto do sul do Paraná, em Londrina –, o
Portal da Associação Comercial e Industrial de Londrina estampa: “Faltam recursos para a desapropriação
em torno do aeroporto de Londrina”.
No mês de abril, o mesmo portal diz que o Governador aportou 6,2 milhões para resolver o problema das desapropriações do aeroporto de Londrina e
destaca que lá, no mês anterior, ele já tinha colocado
9,7 milhões.
Então, eu não vejo outra saída, se vão insistir
nessa peripécia aeroportuária em Teresina: eu defendo, hoje, principalmente na modelagem de concessão
aeroportuária – e a Ministra Gleisi Hoffmann esteve,
há alguns dias, na Comissão de Infraestrutura, onde
reafirmou que o modelo das concessões é 50% de
concessão para pessoa privada e 49% ainda pertencem ao Governo –, a inclusão de Teresina, para que se
faça um estudo, porque aí se colocando a opção para
a iniciativa privada de construir um aeroporto que dê
aos passageiros a segurança, o conforto, o respeito
necessário.
A outra afirmativa do Secretário foi a de que,
se não houvesse a ampliação do aeroporto de Tere-
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sina, poderia entravar o desenvolvimento da cidade.
Eu confesso que me esforcei muito para entender o
que queria dizer isso. Eu acho que a transferência do
aeroporto para outra região de Teresina promoveria o
desenvolvimento urbanístico da cidade, até porque o
Sinduscon...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União
e Força/PTB – PI) – ... Sindicado da Construção Civil,
há meses, reclama que o aeroporto de Teresina fica
na beira do rio, num ponto baixo da cidade, o que, por
uma lei internacional de aproximação de voos, está
dificultando o investimento em novos edifícios habitacionais em Teresina.
Então, eu acho que o aeroporto de hoje é que
entrava o desenvolvimento da cidade, e não a transferência do aeroporto existente hoje para um aeroporto
melhor, mais moderno, que atenda bem a nossa população e que valorize, verdadeiramente, a importância
de Teresina, que atende todo o Piauí. Segundo dados
estatísticos, de 35% a 40% dos passageiros são de
regiões do Maranhão que preferem ir por Teresina a
ir por São Luis.
Esses são registros de preocupação que tenho
em relação a esse assunto, porque sei da aflição de
famílias que terão a sua vida mudada bruscamente,
principalmente com a insegurança de não termos os
recursos para fazer essas desapropriações a preço
justo. Verdadeiramente, nós vamos afetar muito a vida
dessas famílias em Teresina.
Era o que eu tinha a registrar hoje, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador João Vicente Claudino.
Passo a Presidência a V. Exª, para que eu faça
rápidos registros aqui, neste momento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente
Claudino, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco União e Força/PTB – PI) – Concedo a palavra
ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador João Vicente Claudino, que preside
a sessão, eu quero apenas fazer aqui quatro registros.
Primeiro deles, dizer que estive, hoje, na conferência nacional de combate a todo tipo de racismo e
de preconceito, estive com a Ministra Luiza Bairros, e
a impressão que saí de lá foi muito positiva.
Falei em um grupo de trabalho que tratava do
mundo político e ouvi, todas aquelas pessoas que lá
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estavam, com muito carinho – foram fotos, abraços –,
um povo que está muito animado, principalmente, Senador João Claudino, com o discurso da Presidenta,
no dia de ontem. Ela fez a abertura, quando fez um
discurso que emocionou a todos, tanto que me comprometi de, na semana que vem, vir à tribuna e reproduzir o discurso da Presidenta Dilma.
O segundo registro, Sr. Presidente, com o mesmo
otimismo desse primeiro – e que bom que V. Exª, que
sempre tem me apoiado nessa luta, está presidindo a
sessão neste momento –, eu quero dizer que recebi,
hoje, a líder do Aerus, Graziella Baggio, o Zoroastro,
Diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o Carlos
Henke, de Porto Alegre, o Ivan Martins, da comissão
que também trabalha na busca de uma solução para
o Aerus. Eles estiveram, na AGU, com o Ministro Luís
Inácio Adams, com o representante do Ministério da
Previdência, o Carlos Gabas, com a Drª Ana Paula e
o Dr. Fernando. E por que digo isso, aqui, com certo
otimismo? Parece-me, Senador João Claudino, que o
sonho vai se tornar realidade, o sonho de milhares de
pessoas que, eu dizia ontem, transportaram o Brasil,
transportaram o povo brasileiro de ponta a ponta, inclusive para o exterior, que era a nossa querida Varig,
que veio a falir.
Tive uma reunião com nove Senadores, com a
Presidenta Dilma, onde falei sobre esse tema, e ela
disse: “Paim, estou sensível à questão do Aerus, e vamos buscar uma alternativa”.
Parece-me que, a partir da reunião de hoje e de
outra que terei amanhã, vai-se encontrar um grande
acordo e, com isso, esses milhares e milhares de brasileiros verão os sonhos se tornarem realidade, com o
Governo resolvendo de forma definitiva essa questão
do Aerus, algo que vem já dos governos anteriores
ao do Presidente Lula, mas que a Presidenta Dilma,
com sua sensibilidade, está praticamente resolvendo.
Não posso falar que já resolveu, mas as informações
que recebi, hoje, pela manhã... Era até para eu comunicar, também, ao Senador Alvaro Dias, à Senadora
Ana Amélia, ao Senador Pedro Simon, enfim, a todos
os Senadores, mas só pude fazê-lo neste momento.
Então, meus amigos e minhas amigas do Aerus,
parece-me que o sonho de resolver definitivamente a
questão poderá se tornar realidade ainda este mês.
Presidente, eu quero fazer registros rápidos.
Quero dizer que se inicia amanhã, dia 7, e vai
até o dia 10, o 25º Festival de Turismo de Gramado, o
segundo maior e importante evento de turismo latino-americano, que reúne cinco continentes.
Quero aqui agradecer ao convite que me fizeram
para ir até lá. Tentarei estar presente em um desses dias.

603

Novembro de 2013

A solenidade de abertura será amanhã, às 20h,
no Palácio dos Festivais, com o título Festa de Abertura
– Festa das Festas. O Estado do Rio Grande do Sul é
o Estado anfitrião do Festival do Turismo de Gramado
e está oferecendo a festa de abertura.
Muito obrigado pelo convite.
Sei que este ano o tema principal é turismo sustentável e desenvolvimento econômico.
Quem puder, não perca. Começa amanhã e vai
até o dia 10, o 25º Festival de Turismo de Gramado.
É uma belíssima festa. Quem for até lá, com certeza,
não vai se arrepender.
Quero, ainda, Sr. Presidente, neste momento,
aproveitando meus minutos, dizer que recebi um telefonema do Governador Tarso Genro sobre o projeto
que veio da Câmara e que nós estamos aqui discutindo
da dívida dos Estados. A pedido do Governador, falei
com o Presidente Renan Calheiros, e ele me garantiu
que a Comissão deve votar na semana que vem e que
essa matéria virá, de imediato, a Plenário.
Essa questão é fundamental para o Rio Grande do Sul, que deixará de pagar, Sr. Presidente, uma
taxa de IGPDI + 6%, para pagar, a partir daí, naturalmente, uma taxa baseada no IPCA + 4% ou a Selic, o
que for menor. Hoje, o valor que o Rio Grande do Sul
deve, o principal, chega a R$21,5 bilhões, acrescido
de R$20,5 bilhões em relação a resíduos. Seria uma
dívida impagável, mas, com esse novo acordo, nós
acreditamos, pela conversa que tive com o Secretário
da Fazenda e também com o Governador, que nós
pagaremos a dívida total do Rio Grande até 2018, o
que é muito positivo.
Buscamos, então, esse acordo, e quero informar
ao povo do Rio Grande que o Presidente Renan me
disse que, se depender dele, essa matéria será votada neste mês de novembro, depende só da decisão
da CCJ.
Por fim, Sr. Presidente, quero deixar registrado,
primeiro, que, neste mês de novembro, data de Zumbi
dos Palmares, nós vamos votar um PL que combate
todo tipo de preconceito, o PL no 122. Dei uma nova
redação ao PL nº 122, como Relator, não naquele estigma de quem é contra ou a favor, mas construindo
uma outra redação, conversando com evangélicos,
com católicos, com apostólicos, com LGBTs, enfim,
com todos os segmentos, para que a gente tenha uma
lei que combata os preconceitos.
E, neste mês de novembro, data de Zumbi dos
Palmares, faço aqui um registro para a minha própria
memória e para a história, porque fica nos Anais da
Casa, e isso para mim é muito importante: quero homenagear todos os militantes que lutam por justiça,
liberdade e igualdade de direitos para todos.
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Sr. Presidente, eu vou explicar a seguir.
A minha vida é a luta permanente – eu vou dizer
o porquê dessa frase – em defesa dos trabalhadores
do campo, da cidade, da área pública e da área privada, dos idosos, aposentados e pensionistas e todos
os discriminados.
Agora vem a explicação, Sr. Presidente.
Essa frase, que é a luz que me ilumina, escrevi
ainda quando era adolescente. Dedico cada dia, cada
noite, a cumprir o que ela me ensina. Até hoje, ela me
dá o norte para cada passo que dou nessa longa caminhada pelas estradas do meu País – inclusive, estive lá no seu Piauí –, irmanado com a nossa gente.
Por isso, eu me orgulho muito, Sr. Presidente,
meus companheiros, de ter sido Constituinte e ajudado a escrever lá, junto com Caó, Edmilson e Benedita
da Silva, que o racismo é crime, não prescreve, é inafiançável, como também ter ajudado a escrever o art.
40, que garante a terra aos quilombolas.
Foi na Constituinte Cidadã, com a participação
de inúmeros Parlamentares, que articulamos, votamos
e aprovamos, em parceria com o Executivo, a criação
da Fundação Palmares, como foi também com esses
Constituintes que nós decidimos, no final da elaboração da Carta Magna, que uma comissão deveria ir à
África do Sul exigir a libertação de Nelson Mandela.
Eu estava naquela comissão.
Lembro, com satisfação, aqui, Sr. Presidente, para
ficar nos Anais da Casa, neste mês de Zumbi, que, nos
90 anos do inesquecível Abdias Nascimento, houve
uma homenagem internacional a ele no Itamaraty e lá
declamei, em sua homenagem, uma poesia de minha
autoria, que depois entreguei a ele, porque ele estava
presente – hoje ele é falecido –, com o título: Abdias,
um homem à frente do seu tempo.
Fui relator da Lei Caó, que regulamentou o artigo da Constituição que diz que o crime de racismo
é inafiançável e não prescreve – grande Caó, ficam
aqui as minhas homenagens a você, que é o grande
autor dessa lei.
Apresentei e aprovei, Sr. Presidente, projeto de
lei na Câmara dos Deputados para que a verdadeira
história do povo negro fosse contada na sala de aula.
O projeto aprovado na Câmara – naquela época, eu
era Deputado – foi arquivado no Senado, mas foi reapresentado pela Deputada Esther Grossi e pelo Deputado Ben-Hur, e hoje é lei federal.
Apresentei e aprovei, e hoje é lei, projeto que diz
que a injúria usada como instrumento racista também
é crime inafiançável.
Apresentamos e aprovamos, e hoje é lei, com
muito orgulho – V. Exª participou comigo e me ajudou
–, o Estatuto da Igualdade Racial. Recebi das mãos de
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Winnie Mandela a Carta da Liberdade, que me inspirou a apresentar esse estatuto. E, ontem, a Presidenta Dilma disse que esse estatuto foi e é fundamental
para as políticas públicas de combate a qualquer tipo
de preconceito.
Fui relator, Sr. Presidente, do projeto do Executivo
que deu a SEPPIR o status de Ministério. Ganhamos
por dois votos – V. Exª votou do nosso lado.
Fomos ao Supremo Tribunal Federal, como consta
no filme Raça, de Joel Zito, defender a política de cotas. Lá, argumentamos, na tribuna daquela Casa, sob
a Presidência, na época, do Ministro Lewandowski, e
vencemos. Conseguimos assegurar que as cotas fossem constitucionais.
Fui relator, aprovamos, e hoje é lei, a política de
cotas na CDH e na Comissão de Educação.
Como foi bom apresentar e defender aqui, no Parlamento, um projeto que depois avançou no Executivo
e ali foi semeada a proposta do ProUni, o ProUni que
garante cotas para todos – negros, brancos e pobres
inclusive – nas universidades particulares.
Como foi bom apresentar um projeto para o ensino técnico: o Fundep. Depois votamos uma brilhante
iniciativa do Executivo que foi o Pronatec, que também
beneficia pobres, negros e brancos no ensino técnico.
Defendemos, e agora por iniciativa da Presidenta Dilma, as cotas também no serviço público. Agora
com certeza será lei. Bela iniciativa da Presidenta, que
manda para o Congresso um projeto para garantir as
cotas no serviço público.
Como foi bom aprovar, recentemente, na CDH,
projeto de lei de nossa iniciativa que regulamenta o art.
40 da Constituição, para que o povo quilombola tenha
o título definitivo de suas terras.
Sr. Presidente, eu fiz aqui uma retrospectiva,
neste mês de Zumbi dos Palmares, do que apresentei, aprovei, participei e me somei com outros Parlamentares, como V. Exª, de projetos que marcaram a
nossa trajetória neste período, em defesa da igualdade, da liberdade e no combate permanente, para que
ninguém seja discriminado por motivo nenhum e, é
claro, principalmente pela cor da pele. Faço-o porque
quero que fique nos Anais da Casa. Ficando nos Anais
da Casa, V. Exª sabe tanto quanto eu que eu poderei
transformar isso numa separata, no futuro.
Agradeço a tolerância de V. Exª e peço que considere, na íntegra, todos os meus pronunciamentos.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –

NOVEMBRO DE 2013
79774 Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Registro sobre Campanha Conte Até 10 Nas
Escolas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Conselho
Nacional do Ministério Público, por meio de seu Presidente, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, enviou convite para o lançamento nacional da Campanha Conte
até 10 nas Escolas.
O lançamento da Campanha acontecerá dia 7 de
novembro, às 16h, e ela tem como objetivo sensibilizar a sociedade com objetivo de evitar os homicídios
cometidos por impulso, que ocorrem em situações
como brigas em bares, discussões no trânsito ou entre vizinhos.
O alvo são os crimes que acontecem em função
da banalização da violência, da falta de tolerância, da
ação impensada no momento da raiva. Daí a proposta
de contar até dez e manter o controle.
A ação é uma iniciativa do Conselho Nacional do
Ministério Público em parceria com a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), integrada
pelo CNMP, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o
Ministério da Justiça.
A estratégia da campanha “Conte até dez” quer
ir além da qualificação e sensibilização dos agentes
do sistema de Justiça...
Quer engajar também a sociedade civil, principalmente jovens, que estão na fase de aprendizagem
e construção do conceito de cidadania e respeito ao
próximo.
O Ministério Público organizou eventos regionais
de lançamento, alguns em escolas públicas com histórico de violência, para mobilizar a sociedade local.
Os roteiros de aulas têm como objetivo sugerir
aos professores das escolas de ensino médio como
tratar o tema da violência em sala de aula.
O assunto é abordado sob a ótica de 4 temas relevantes, que tratam das causas e das consequências
dos homicídios por motivos fúteis e da violência gratuita.
Quero cumprimentar a todos aqueles que estão
envolvidos com essa Campanha. Nota 10 para a Campanha Conte até 10 nas Escolas.
E, para reforçar as falas que constam da Campanha, repito:
Paz. Essa é a Atitude!
Valente mesmo é quem não briga!
CONTE ATÉ DEZ. A RAIVA PASSA. A VIDA
FICA.!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o lançamento do livro “Para além
do que os olhos veem” – Volume 2.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar que no dia 9 de novembro, sábado, a partir das
15 horas, eu estarei no Pavilhão Central da 59ª Feira
do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, autografando o livro “Para além do que os olhos veem”,
volume dois.
O livro é uma bela e fascinante viagem a um tema
universal. Ele convida o leitor a adentrar o terreno fértil
e valoroso dos direitos humanos, a viajar por experiências compartilhadas durante as audiências públicas
que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa realizou, sob a minha presidência, no
transcorrer do ano de 2012.
Foi uma vivência esplêndida e, este “Para além
do que os olhos veem – Volume 2” deseja retratar os
legítimos anseios do povo na busca de seus direitos.
O livro tem distribuição gratuita.
Era o que tina a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco União e Força/PTB – PI) – Consideraremos, Senador Paim, na íntegra, o pronunciamento de V. Exª e
também o registraremos nos Anais da Casa.
Quero dizer a V. Exª que fui a São Paulo assistir
ao filme Dossiê Jango, e antes passou um resumo do
filme Raça. Não assisti, mas fiquei entusiasmado. Ele
reflete muito a sua luta, o seu trabalho, a sua dedicação a essas causas sociais no Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco União e Força/PTB – PI) – Concedo a palavra
ao Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadores,
ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais,
Aracaju, capital do meu Estado, Sergipe, sediará, de
9 a 13 deste mês, portanto, esta semana, o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, o CBA, como nós
chamamos, evento maior da nossa especialidade, a
anestesiologia, onde estará sendo resgatada a organização do Congresso Brasileiro do Estudo da Dor.
O Congresso Brasileiro de Reanimação e a Jornada
Alagoas e Sergipe de Anestesiologia também integram a programação para o período, engrandecendo-o ainda mais.
Portanto, Sr. Presidente, a realização desse Congresso em Aracaju é a concretização do sonho, um
sonho nutrido desde 1998, quando, Sr. Presidente,
nem imaginava ser Parlamentar, muito menos político;
época em que, com muito empenho, determinação e
dedicação, presidi a Sociedade de Anestesiologia do
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Estado de Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado de Sergipe, ladeado, é lógico, por
ilustres colegas. Cito aqui o Dr. José Ferreira, cito o
Dr. Elio Lima, cito o Dr. Roberto, cito o Dr. Raimundo
Saturnino, cito o Dr. Sinval, cito um grande amigo,
já falecido e um grande sonhador que nos deu bons
exemplos de união, de força, o Dr. Antonio Roberto,
que já nos deixou.
Algumas vezes me perguntam se sou um sonhador. Sim, sou um sonhador, tenho fé e tenho muita esperança. E para que serve um sonho, para que serve
uma utopia, muitos me perguntam. Ambos servem como
motor que nos impulsiona para a realização de algo
em que acreditamos, independente do tempo que leve.
Sonhei um dia em ser médico e, como bom “sonha dor” – peço licença, Sr. Presidente, licença poética
para desmembrar a palavra sonha dor –, nesse sonho
estava incluído o desejo de aliviar a dor dos pacientes,
assim como, há exatos 167 anos, fez William Thomas
Green Morton quando realizou a primeira anestesia
científica no Hospital Massachusetts.
Sr. Presidente, naquele tempo e até alguns poucos anos, jamais havia pensado, ou sonhado, em entrar
para a política, como já disse aqui. Só quando assumi
a Secretaria de Estado da Saúde foi que percebi, de
maneira clara, de maneira objetiva, que além da dor
física existia uma dor muito pior, que é a dor social. E
ela estava ali, na minha frente! É a dor que atinge não
apenas um, mas grande parte do nosso povo e da nossa gente. A dor do desemprego, a dor da violência, a
dor de saber que boa parte da nossa juventude está
sendo levada, encaminhada para o mundo obscuro das
drogas. A dor de saber que pisamos o melhor solo e
talvez tenhamos o melhor subsolo do planeta, mas que
ainda convivemos, por décadas e décadas, eu diria até
séculos, com muitas e muitas mazelas, com muitas e
muitas desigualdades e injustiças sociais.
Este País tem jeito, Sr. Presidente, mas o jeito
quem dá somos nós com as nossas atitudes, na materialização dos nossos sonhos e das nossas esperanças, como disse o escritor e poeta inglês William
Ernest Henley quando escreveu o seu poema Invictus:
Sou condutor do meu destino; sou senhor do
meu destino; sou comandante da minha alma;
é verdade. Porque quem poderia nos obrigar,
não impõe; dá-nos liberdade para viver e nós
dá o milagre da vida, que é aquele todo poderoso e supremo, Deus.
Portanto, é com as nossas atitudes que a gente
materializa sonhos e materializa esperanças. Como o
sonho que vivemos aqui hoje à tarde, para que a saúde
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pública tivesse ou venha a ter mais recursos, porque
saúde significa vida, e vida plena.
Sr. Presidente, naquele tempo, e até alguns anos,
como disse aqui, nem pensava em estar na política.
E como também disse, só percebi quando fui secretário de saúde que a pior dor é a dor social. Nesse
momento compreendi que precisava lançar mão de
outros recursos, não mais os que estava usando até
então nos centros cirúrgicos, na clínica de dor ou nos
ambulatórios. E vi na política o verdadeiro instrumento de transformação de justiça social, um meio de dar
– abre aspas – “à dor social uma atenção verdadeira
e um tratamento digno, buscando a cura para as desigualdades que assolam o nosso Estado, o nosso
País”, Sr. Presidente.
O meu Estado nunca esteve tão endividado, nunca
passou por uma dificuldade tão imensa. Hoje é comum,
durante as madrugadas, caixas e caixas eletrônicos
serem arrombados e explodidos em muitas cidades
do interior. O meu Estado nunca foi violento; hoje se
tornou o quinto Estado mais violento, Sr. Presidente,
levando-se em conta o número de homicídios proporcionalmente falando.
O meu Estado está com a saúde verdadeiramente
na UTI. Esta semana eu vi nas redes sociais fotos de
pacientes que estavam sendo tratados, cuidados com
respirador, com respiração mecânica, Sr. Presidente,
não no leito, não em uma maca, mas em cima de um
bureau. Isso é muito indigno, Sr. Presidente. Ninguém
merece isso, muito menos quando se pagam tantos tributos neste País, mas é o que nós estamos passando.
O meu Estado pede, clama, roga a todos os que
lá moram, a todos os que amam aquele Estado ajuda em um momento tão difícil quanto este. Sergipe,
Sr. Presidente, tem mais secretarias do que o Estado
de São Paulo; Sergipe tem mais secretarias do que o
Estado de Minas Gerais. Lá é prioridade gastar muito
mais em propaganda, gastar muito mais em comunicação do que comprar o leite para aquelas crianças que
têm alergia à lactose, do que comprar o medicamento
oncológico, do que dar, realmente, uma saúde digna.
Sr. Presidente, em 2007, Sergipe tinha mais militares nas ruas do que tem hoje. O efetivo, naquela
época, era superior a seis mil militares. Hoje, Sr. Presidente, não passa de quatro mil. E o nosso Estado
se tornou, infelizmente, um Estado violento, apesar
de tanta riqueza, de tanta grandeza dada pela generosidade divina.
Se nos primórdios alguns cirurgiões consideravam
a dor uma consequência inevitável ao ato cirúrgico, o
mesmo nunca poderia ser aplicado à dor social. Mas a
humanidade venceu a dor na primavera de 1846, quando a anestesiologia teve o seu marco inicial. Diante de
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tudo isso, Sr. Presidente, os meus sonhos passaram
a ter uma dimensão muito mais ampla.
E assim como disse, há exatos 50 anos, Martin
Luther King Jr., “Digo a vocês hoje, meus amigos, que,
apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda
tenho um sonho”, assim como os que sonharam um
dia com a criação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a fundaram em 1948, fruto dos sonhos
de muitos, assim como sonhou o abnegado anestesiologista sergipano Sinval Andrade dos Santos, meu
mestre, que, com a participação de colegas, a exemplo de Antônio Garcia Filho, fundador da Faculdade de
Medicina, mais um sergipano que foi além do sonho,
fundaram, em 1973, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Estado de Sergipe, estamos concretizando
um sonho coletivo: a realização do Congresso Brasileiro de Anestesiologia.
Em seu discurso, Luther King disse: “1963 não é
um fim, mas um começo”. Hoje eu lhes digo que 2013
é a continuidade, o prosseguimento na luta por uma
sociedade mais justa e igualitária. E a hora de promover a justiça social é agora. Precisamos estar atentos,
sobretudo à realidade e não aos números, índices e
indicadores apenas. Estes muitas vezes nos iludem.
Assim como Luther King, eu também tenho um
sonho e o meu sonho se reflete em vários outros sonhos. Ademais, temos algo muito especial a comemorar.
Este ano, 2013, estamos sediando o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia e a Sociedade de
Anestesiologia do meu Estado de Sergipe comemora
os seus 40 anos de fundação.
Isso se deve a muitos abnegados, como aqui já
disse: ao Dr. Sinval Andrade, ao Dr. Enedino, ao Dr.
Ferreira, ao meu amigo e irmão Elio Lima, que me
ensinou, com certeza, a fazer anestesia e ao falecido,
como já disse, o querido exemplo de líder Dr. Antonio
Roberto, que nos ensinou que pela união se constrói e
se tem uma força enorme. Melhor um soldado domado
do que um soldado apenas pelo soldo.
Assim como perseguimos o anestésico ideal,
perseguimos também políticas públicas que sejam
ideais, que, com uma boa margem de segurança e a
ausência de efeitos colaterais, possam tornar nossa
sociedade equânime.
Sr. Presidente, para finalizar, eu gostaria de citar
Victor Hugo, quando dizia não haver nada mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou.
Chegou, Sr. Presidente. Há mais de 13 anos sonhamos com esse congresso e pedimos a realização
desse congresso, porque o regimento da sociedade
assim permitia. Todas as grandes capitais já estavam
nesse tempo: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife,
Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, todas as
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grandes capitais. Sobrou apenas, para 13 anos depois,
Sr. Presidente, a gente realizar esse sonho que começa
sábado, o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia,
realizado com muito esforço, com muita abnegação do
Presidente do congresso, Dr. Ronaldo Gurgel. Tenho
certeza de que sofreu muito para realizar esse sonho
com o Dr. Roberto Menezes, o Dr. Ferreira, o Dr. Marcos Albuquerque e tantos outros que contribuíram e se
esforçaram, porque, Sr. Presidente, acredite, Sergipe
ainda não tem, mesmo 13 anos depois, um centro de
convenções adequado para realizar eventos de uma
dimensão como essa. Serão mais de três mil anestesiologistas reunidos em Aracaju, que ficarão por uma
semana sendo cuidados, tratados e bem recebidos
com o calor humano que o sergipano tem, para que
a gente possa discutir o presente e o futuro da anestesiologia não no nosso País apenas, mas no mundo
como um todo.
Então, Sr. Presidente, a partir desta semana,
Aracaju será a capital mundial da anestesiologia. São
mais de 220 convidados, vindos de todo os cantos do
Brasil e de muitos cantos do Planeta.
Muito obrigado pela paciência e por nos permitir
esse momento.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco União e Força/PTB – PI) – Quero parabenizar
V. Exª pelo pronunciamento, principalmente por levar
o 63º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, eu sei
que é um sonho antigo.
Estive em Aracaju...
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Agradeço a sua ida. Muito gentil, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco União e Força/PTB – PI) – ... e vi o reconhecimento no semblante das pessoas pelo trabalho de V.
Exª, pela maneira diferente como se faz política, como
se presta conta do que se faz aqui no Senado Federal,
no Congresso Nacional.
Em quanto à parte política do pronunciamento, de
tantos Líderes que V. Exª citou no seu pronunciamento tão rico, eu cito Santo Agostinho, quando diz que a
esperança tem dois filhos: a indignação e a coragem.
A indignação de nós nos insurgimos ao que está errado e a coragem de fazer mudar toda essa situação.
Então, pelo relato que V. Exª faz de Sergipe, Senador Eduardo Amorim, eu tenho certeza de que V. Exª
terá a coragem, à altura dessa transformação, de dar
àquele Estado, não a anestesia do sentimento, que é a
acomodação, a inércia, mas a coragem de se insurgir
e de pensar num Estado bem diferente.
Parabenizo V. Exª.
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Obrigado, Sr. Presidente, obrigado
pelas suas palavras.
Publicamente, agradeço aqui a sua presença
recentemente lá no nosso Estado, o seu esforço de
ter ido, não sozinho, mas com certeza com toda uma
comitiva. Está registrado, não apenas no nosso coração, na nossa mente, mas com certeza no de muitos
sergipanos.
V. Exª é um amigo sergipano, sim, e só temos a
agradecê-lo pelos seus adjetivos e, sobretudo, agradecer ao bom Deus pela amizade e pelo convívio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco União e Força/PTB – PI) – 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 22A, DE 2000
Continuação da votação, 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. (Orçamento
Impositivo)
Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
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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
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
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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 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz
Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e
2º ao art. 47 e dá nova redação aos incisos
III, IV e XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 e ao
§ 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo.
Pareceres sob nºs 1.063 e 1.205, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre as Propostas),
favorável, com votos em separado dos Senadores Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e
contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 755, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto
nos casos em que menciona, terminando com
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nº 645 e 1.205, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que altera os artigos 47 e
52 da Constituição Federal, para estabelecer
o voto aberto nas deliberação de cada casa e
do Congresso Nacional.
Parecer sob nº 1.205, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Sérgio Souza, favorável à Proposta de Emenda
à Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
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inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
9
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.
10
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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda 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).
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Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
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;
– 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.
13
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.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
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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18
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).
19
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).
20
REQUERIMENTO Nº 1141, 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).
21
REQUERIMENTO Nº 1155, 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).
22
REQUERIMENTO Nº 1163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias, soli-
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citando 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).
23
REQUERIMENTO Nº 1174, 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).
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27
REQUERIMENTO Nº 1223, 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).
28
REQUERIMENTO Nº 1237, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007;
66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009;
21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos Complementares, a fim
de que tenha tramitação autônoma (limites de
gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).

25
REQUERIMENTO Nº 1180, DE 2013

29
REQUERIMENTO Nº 1239, 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
1.239, 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).

26
REQUERIMENTO Nº 1182, DE 2013

30
REQUERIMENTO Nº 1247, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zezé Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 330, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (proteção, tratamento e uso dos
dados pessoais).

24
REQUERIMENTO Nº 1175, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. Bloco União e Força/PTB – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 47 minutos.)
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Ata da 198ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 7 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência das Srªs. Vanessa Grazziotin e Lúcia Vânia, do Sr. Alvaro Dias,
da Srª Ana Amélia e dos Srs. Ruben Figueiró e Aloysio Nunes Ferreira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 18 horas e 42 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 os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.304, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão oficial na Polônia, com ônus para a
Casa, no período de 17 a 22 de novembro de 2013,
para participar da COP 19, 192ª Conferência das Partes da Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCCC) – em Varsóvia, Polônia.
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
art. 39, i, do Regimento Interno, que estarei ausente
do País no período de 16 a 25 de novembro deste ano.
Sala das Sessões, de novembro de 2013. –
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pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas
cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a
carta arbitral, a sentença arbitral e o incentivo ao estudo
do instituto da arbitragem”; e o PLS nº 517, de 2011,
“institui e disciplina o uso da mediação como instrumento
para a prevenção e solução consensual de conflitos”.
Como se vê, apenas os PLS nºs 405, de 2013, e
517, de 2011, tratam da mediação, sendo que o PLS
nº 406, de 2013, trata da arbitragem.
Embora mediação e arbitragem sejam métodos
de resolução alternativa de controvérsias, utilizados em
substituição à jurisdição (esta se vale do processo como
mecanismo institucional), trata-se de institutos distintos.
Portanto, é perfeitamente possível estabelecer
um cotejo entre as propostas sobre mediação contidas nos PLS nºs 405, de 2013, e 517, de 2011. Porém,
não há o que comparar entre essas duas matérias e a
arbitragem, contida no PLS nº 406, de 2013.
Não obstante serem oriundos da mesma comissão e versarem sobre expedientes de resolução alternativa de controvérsias, ainda assim entendemos que
a matéria não é “análoga ou conexa”, o que daria azo
à tramitação conjunta (§ 1º do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal – RISF).
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão.)

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – O requerimento que
acaba de ser lido será despachado à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do PLS 406, de 2013 dos demais projetos
que tramitam em conjunto, PLS nºs 517 de 2011 e
405 de 2013.
Justificação
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 405, de
2013, “dispõe sobre a mediação extrajudicial”; o PLS nº
406, de 2013, “altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro
de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e
dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes
recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – O requerimento que
acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.306, DE 2013
Requeiro, em adendo ao Requerimento nº 1.106,
de 2013, nos termos do art. 40, do Regimento Interno
do Senado Federal, que o dia 16 de setembro de 2013,
também, seja considerado na licença para ausentar-me
dos trabalhos legislativos, com ônus para a Casa, na
condição de representante do Senado, por designação
do Presidente Renan Calheiros, para participar dos trabalhos da 68ª Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas, no período de 17 a 24 de setembro.
Ressalto que a ampliação dos dias da licença decorre da necessidade de incluir o dia anterior ao início da
Assembleia Geral, da ONU, em função da impossibilidade
de participar dos trabalhos legislativos da Casa, em razão do deslocamento para a cidade de Nova York, EUA.
Sala das Sessões,
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REQUERIMENTO Nº 1.307, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, § 1º, 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 2 a 5 de dezembro do corrente
ano, quando estarei participando da Conferência Parlamentar da União Interparlamentar – UIP, por ocasião
da Reunião Ministerial da OMC, em Bali, Indonésia.
Sala das Sessões,
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O velório ocorreu na funerária Almir Neves, em
Monsenhor Coutinho. O enterro aconteceu no São
João Batista.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e projeto de resolução que serão lidos.
São lidos os seguintes:

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.308 DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Élcio Assayag, bem como seja encaminhada o referido Voto aos
seus familiares e amigos no endereço: Rua Comercial
nº. 01, Condomínio Eco Life Mindu, apartamento 203
nº. 85, Conjunto Bela Vista Bairro: Parque Dez, Manaus – AM - CEP:69.057-050.
Esposa: Lúcia Tereza
Filhos: Rafael e Daniela Assayag
Justificação
Faleceu de aneurisma abdominal na madrugada
do dia 06 de Novembro de 2013, em Manaus, o empresário Élcio Judá de Oliveira Assayag, de 69 anos.
Elcio Assayag era pai da repórter da Rede Globo Daniela Assayag e de Rafael Assayag, atual Secretário
Municipal de Requalificação do Centro.
Elcio Assayag era Engenheiro Químico. Também
foi presidente do Sinducon, diretor da Federação das
Indústrias, diretor do Rio Negro Clube e diretor do boi
bumbá Caprichoso, foi o idealizador do movimento
marujada, e contribuiu muito com o Caprichoso, principalmente na parte de divulgação do boi em Manaus.
Ele era parintinense e foi um dos pioneiros que veio
novo para Manaus e colocou boi no colo. Foi proprietário de uma movelaria e de uma indústria de confecção
de uniformes. Casado com dona Lúcia Tereza Lemos
Assayag, juíza trabalhista aposentada.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2013
Altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de
2013, que autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra
2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol
que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com
equalização da taxa de juros e dá outras
providências, para estender aos Municípios
da área de abrangência da SUDENE dos
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
os benefícios de que trata esta Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º É a União autorizada a conceder subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar
afetados por condições climáticas adversas
referentes à safra 2011/2012 na Região de
abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Para fins do disposto no § 6º do art. 165
da Constituição Federal, combinado ao inciso II do art.
5º e ao art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a subvenção de que trata o art. 1º desta
Lei somente será concedida:
I – mediante a prévia abertura dos créditos orçamentários correspondentes;
II – tratando-se das áreas abrangidas pela SUDENE, mas não integrantes da Região Nordeste, até o montante de R$75.836.280,00 (setenta
e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil e
duzentos e oitenta reais).
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É importante destacar que os municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, pertencentes à área da
SUDENE, sofreram o mesmo impacto da seca que
assola a região Nordeste, mas foram excluídos da
possibilidade de receberem subvenção extraordinária
aos seus produtores de cana-de-açúcar e etanol, em
face de emenda supressiva durante a tramitação da
Medida Provisória nº 615, de 2013, convertida na Lei
nº 12.865, de 2013, na Câmara dos Deputados.
Na safra 2011/12, a produção de cana nas áreas da SUDENE localizadas no Espírito Santo e Minas
Gerais atingiu, respectivamente, 4,180 milhões e 2,139
milhões de toneladas. Assim, o impacto fiscal da extensão ora proposta responde por despesas da ordem de
R$75.836.280,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos
e trinta e seis mil e duzentos e oitenta reais), sendo
R$50.160.000,00 (cinquenta milhões e cento e sessenta mil reais) por conta da safra do Espírito Santo
e os demais R$25.676.280,00 (vinte e cinco milhões,
seiscentos e setenta e seis mil e duzentos e oitenta
reais) em face daquela de Minas Gerais.
Essa estimativa foi considerada no âmbito do
próprio projeto de lei, informando-lhe a confecção do
art. 2º, onde não apenas se estabelece a exigência de
que o subsídio se conceda somente após a abertura
dos créditos orçamentários correspondentes, mas,
também, onde se determina, inequivocamente, que
as despesas com as áreas abrangidas pela SUDENE,
quando não integrantes da Região Nordeste, fiquem
limitadas aos R$75.836.280,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil e duzentos e oitenta
reais) aqui estimados.
De mais a mais, cabe ressaltar que a subvenção
de safra ora proposta tem natureza meramente episódica, razão pela qual não dá origem às denominadas
“despesas obrigatórias de caráter continuado”. Além
disso, não se está atribuindo direito a quem quer que
seja, tampouco dando causa a obrigações diretas de
pagamento para a União. As providências propostas
limitam-se, é muito bom que se diga, a conferir o poder-dever de subvencionar importantes atividades da
base socioeconômica do país, se e quando estiverem
disponíveis os recursos necessários a tanto.
Ademais, o impacto fiscal da extensão proposta
pela Proposição é desprezível para a União. Mas, por
outro lado, representa importante vetor de financiamento dos pequenos produtores da Região.
Em síntese, a natureza geoecológica mostra que
esses municípios apresentam as mesmas vulnerabi-
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lidades ambientais de municípios considerados no
semiárido nordestino, razão primordial para que não
sejam prejudicados, e para que possam ser beneficiados pelas políticas públicas governamentais para
Região da SUDENE.
Portanto, peço apoio aos nobres parlamentares
ao presente Projeto porque ele pretende fazer justiça
a esses agricultores, restabelecendo parcialmente a
redação aprovada na Comissão Mista da MPV nº 615,
de 2013, objeto de amplo consenso no Parlamento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013.
Mensagem de veto
Conversão da Medida Provisória nº 615, de 2013
Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012
de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da
taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de
pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB); autoriza a União a emitir,
sob a forma de colocação direta, em favor
da Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE), títulos da dívida pública mobiliária
federal; estabelece novas condições para
as operações de crédito rural oriundas de,
ou contratadas com, recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); altera os prazos previstos nas
Leis no 11.941, de 27 de maio de 2009, e no
12.249, de 11 de junho de 2010; autoriza a
União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou
suas subsidiárias para atuar na gestão de
recursos, obras e serviços de engenharia
relacionados ao desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção
ou reforma da rede integrada e especializada para atendimento da mulher em situação
de violência; disciplina o documento digital
no Sistema Financeiro Nacional; disciplina a transferência, no caso de falecimento, do direito de utilização privada de área
pública por equipamentos urbanos do tipo
quiosque, trailer, feira e banca de venda de
jornais e de revistas; altera a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
na cadeia de produção e comercialização da
soja e de seus subprodutos; altera as Leis
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nos 12.666, de 14 de junho de 2012, 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, 11.508, de 20
de julho de 2007, 9.503, de 23 de setembro
de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995,
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3
de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870,
de 1o de dezembro de 1965 e 11.196, de 21
de novembro de 2005, e o Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972; revoga dispositivos
das Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.925, de 23 de julho de 2004, 12.546, de
14 de dezembro de 2011, e 4.870, de 1o de
dezembro de 1965; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É a União autorizada a conceder subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições
climáticas adversas referente à safra 2011/2012 na
Região Nordeste.
Parágrafo único. O Poder Executivo estabelecerá
as condições operacionais para a implementação, a
execução, o pagamento, o controle e a fiscalização da
subvenção prevista no caput, observado o seguinte:
I – a subvenção será concedida aos produtores
fornecedores independentes diretamente ou por intermédio de suas cooperativas, em função da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente vendida às
usinas de açúcar e às destilarias da área referida no
caput, excluindo-se a produção própria das unidades
agroindustriais e a produção dos respectivos sócios
e acionistas;
II – a subvenção será de R$ 12,00 (doze reais)
por tonelada de cana-de-açúcar e limitada a 10.000
(dez mil) toneladas por produtor fornecedor independente em toda a safra 2011/2012; e
III – o pagamento da subvenção será realizado em
2013 e 2014, referente à produção da safra 2011/2012
efetivamente entregue a partir de 1o de agosto de 2011,
observados os limites estabelecidos nos incisos I e II
deste parágrafo.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 463, DE 2013
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para admitir a
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suspensão ou rescisão do contrato somente
em caso de fraude ou de não pagamento
por sessenta dias consecutivos, com notificação pessoal do consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do parágrafo único do art. 13 da
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 13. ..........................................................
........................................................................
........................................................................
II – a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, salvo por fraude ou não pagamento
da mensalidade por período superior a sessenta dias consecutivos, desde que o consumidor
seja notificado pessoalmente, com antecedência mínima de quinze dias.
............................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, disciplina
os planos de saúde no Brasil. Nesse tipo de contrato,
os consumidores são parte hipossuficiente, tanto pela
desproporção do poder econômico em relação ao das
operadoras, quanto pela situação de fragilidade em que
se encontram quando realmente precisam de serviços
de saúde, para si ou para sua família.
O art. 13, II, do referido diploma legal, muito embora tenha sido acrescentado pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, para proteger
o consumidor, dá margem a uma distorção inaceitável,
uma vez que permite a suspensão ou rescisão unilateral, por parte da operadora, quando o consumidor
atrasa o pagamento por mais de sessenta dias, consecutivos ou não.
Pela redação do dispositivo, possibilita-se que
o consumidor atrasado apenas alguns dias no pagamento de uma parcela tenha sua cobertura suspensa,
bastando que, naquele ano, tenha acumulado atrasos
que, somados, totalizem sessenta dias, mesmo que já
tenha quitado, ainda que com algum atraso, todas as
parcelas anteriores.
Além disso, a notificação até o quinquagésimo
dia de inadimplência, sem que se estabeleça uma antecedência mínima para a efetivação da suspensão ou
rescisão do contrato, permite que o consumidor seja
surpreendido, podendo ficar descoberto sem prévio
aviso, o que viola o direito básico à informação, tutelado
pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
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Propomos, dessa forma, duas modificações ao
dispositivo: primeiro, passa-se a limitar a suspensão
ou rescisão do contrato somente aos casos de atraso
superior a sessenta dias consecutivos. Segundo, passa-se a prever que, para a efetivação da suspensão ou
rescisão, a notificação do consumidor deve ser pessoal
e feita com no mínimo quinze dias de antecedência.
Contamos com o apoio dos dignos pares para
a aprovação deste projeto, que realiza os princípios
constitucionais da defesa do consumidor e do direito
à saúde.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação
automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de
um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
I – a recontagem de carências; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 2001)
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e dá outras providências.
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra
os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
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II – a educação e divulgação sobre o consumo
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem;(Redação dada pela Lei nº 12.741,
de 2012) Vigência
IV – a proteção contra a publicidade enganosa
e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V – a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou
difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa
e técnica aos necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;
IX – (Vetado);
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 464, DE 2013
Institui o “Dia Nacional do Celíaco”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional do Celíaco”,
a ser comemorado, anualmente, no terceiro domingo
do mês de maio, em todo o território nacional, com a
finalidade de promover e difundir conhecimentos sobre
a Doença Celíaca-DC.
Art. 2º O Ministério da Saúde organizará e fará
executar os planos para cumprimento do estatuído
nesta Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A doença celíaca – DC, é uma doença autoimune
caracterizada pela intolerância permanente ao glúten,
proteína presente no trigo, centeio, aveia, cevada, malte
e nos cereais, amplamente utilizados na composição
de alimentos, medicamentos, bebidas e cosméticos.
A doença possui como única forma de tratamento o
controle rigoroso da ingestão alimentar, com a exclusão do glúten da dieta.
A DC é cosmopolita e afeta pessoas de todas as
classes sociais, etnias e idade, podendo associar-se
a uma variedade de doenças crônicas mais comuns
como anemias, diabetes, osteoporose, linfomas, doenças neurológicas e síndrome de down.
A doença é pouco conhecida no Brasil, apesar
de ser considerada, mundialmente, como um problema
de saúde pública, face à alta prevalência, à frequente
associação à morbidade variável e não específica e à
probabilidade aumentada de aparecimento de complicações graves a longo prazo ( Riccardo Pratesi; Lenora
Gandolfi, 2005).
No Brasil, a Federação Nacional das Associações
de Celíacos do Brasil – FENALCEBRA e suas filiadas
realizam um importante trabalho de divulgação da
doença para a comunidade científica, área de saúde,
gestores públicos e sociedade em geral, enfatizando
a importância do diagnóstico precoce, e o fato de que
as pessoas podem ter uma vida normal com uma dieta
adequada e segura. A FENALCEBRA incorporou em
seu calendário de ações o dia do celíaco no terceiro
domingo do mês de maio, data que também adotei na
presente proposição.
O presente projeto decorreu do conhecimento dos
números da doença no Brasil, divulgado pela FENALCEBRA, que estima que um em cada 400 brasileiros
seja celíaco e que de cada oito pessoas portadores
da doença, apenas uma tem o diagnóstico.
No Brasil, como o direito à saúde é um dever
constitucional do Estado, incumbe ao Estado a realização de políticas públicas que visem, no caso específico do celíaco, a divulgação de informações sobre
a importância da alimentação adequada, fiscalizando
atividades, produtos e serviços relacionados direta ou
indiretamente à DC. A garantia de uma dieta saudável
exigiu a rotulagem de alimentos, tanto que em 1992 foi
sancionada a Lei nº 8.543, determinando a obrigatoriedade da informação da presença de glúten nos rótulos das embalagens dos alimentos. Posteriormente,
a Lei nº 10.674, de 2003, estabeleceu a uniformidade
na rotulagem dos alimentos, determinando que todos
os alimentos devem apresentar a inscrição: “contém
glúten” ou “não contém glúten”.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEGISLAÇÃO DIA DO CELÍACO
LEI No 10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003
Obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença
de glúten, como medida preventiva e de
controle da doença celíaca.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Todos os alimentos industrializados deverão conter em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as
inscrições “contém Glúten” ou “não contém Glúten”,
conforme o caso.
§ 1o A advertência deve ser impressa nos rótulos
e embalagens dos produtos respectivos assim como
em cartazes e materiais de divulgação em caracteres
com destaque, nítidos e de fácil leitura.
§ 2o As indústrias alimentícias ligadas ao setor
terão o prazo de um ano, a contar da publicação desta Lei, para tomar as medidas necessárias ao seu
cumprimento.
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o (VETADO)
Art. 4o A Lei no 8.543, de 23 de dezembro de
1992, continuará a produzir efeitos até o término do
prazo de que trata o § 2o do art. 1o desta Lei. (Incluído
pela Lei nº 10.700, de 9.7.2003)
Brasília, 16 de maio de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – Senador Flexa Ribeiro.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 465, DE 2013
Confere aos municípios onde tenham nascido atletas medalhistas olímpicos o título
de Cidades Olímpicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os municípios onde tenham nascido atletas
que vierem a conquistar medalhas em Jogos Olímpicos
serão declarados Cidades Olímpicas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Esta proposição tem como objetivo instituir mais
uma forma de reconhecimento para os municípios em
que tenham nascido atletas brasileiros que vierem a
ganhar medalhas em jogos olímpicos.
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Sabemos que, ao longo de sua carreira de preparação esportiva, muitas vezes o atleta se distancia
de seus vínculos comunitários. Frequentemente, o desportista, à procura de uma estrutura mais adequada
para sua preparação no desporto de alto rendimento,
busca os grandes centros e, em alguns casos, parte
para o exterior.
Entretanto, sabemos que é nos municípios – e,
em alguns casos, nas primeiras etapas da educação
escolar – que se manifestam os talentos esportivos.
E, apesar de ser importante a existência dos centros
de treinamento de alta tecnologia, geralmente situados
nas grandes cidades, é preciso fomentar as manifestações do desporto na base.
Quando um atleta conquista uma medalha olímpica, não é apenas ele que se consagra; temos, naquele momento, a concretização de toda uma cadeia
de formação de talentos esportivos que se inicia na
descoberta dos atletas, na escolha adequada da modalidade esportiva, na oferta das condições próprias
para o treinamento e para uma vida saudável e, por
fim, na preparação de alto nível que antecede as competições e a subida no pódio.
O atleta, naquele instante da premiação, ao som
do hino de seu país, consubstancia um conjunto de esforços e de ações de instituições públicas e privadas
que resultaram nas condições para a vitória. E essa
vitória começou a ser construída, regra geral, na tenra
infância, em sua terra natal.
Por fim, ao homenagear essas cidades, criaremos um duplo incentivo: por um lado, motivaremos as
crianças a seguirem o exemplo de seus concidadãos
e a optarem pelo caminho saudável e produtivo do
esporte; por outro, mostraremos aos gestores municipais de áreas como esporte e educação que o País
reconhece seu esforço na promoção das condições
necessárias para o desenvolvimento do enorme potencial esportivo a ser aproveitado.
Pelas razões expostas, pedimos o apoio de nossos pares para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 466, DE 2013
Acrescenta o art. 14-A à Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para permitir que a emissão da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ocorra
por meio eletrônico.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
“Art. 14-A. A Carteira de Trabalho e Previdência
Social poderá ser emitida em meio eletrônico,
a requerimento escrito do trabalhador, na forma do regulamento.
§ 1º O titular de Carteira de Trabalho e Previdência Social expedida em meio físico poderá
optar pela sua emissão em meio eletrônico,
na forma do regulamento, que disciplinará a
transferência das informações contidas no documento físico para o meio eletrônico.
§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social
eletrônica será acessível aos empregadores apenas para a visualização e o lançamento de dados
pertinentes ao respectivo contrato de trabalho,
vedada a visualização de informações relativas
a outros contratos de trabalho do trabalhador.
§ 3º A vedação descrita no § 2º deste artigo
alcança, inclusive, informações sobre outros
empregos do trabalhador, tais como:
I – empresas para as quais o empregado trabalhou;
II – datas de admissões e dispensas do trabalhador;
III – motivo da rescisão dos contratos de trabalho anotados na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
§ 4º A Carteira de Trabalho e Previdência Social eletrônica, desde que haja consentimento
por escrito do trabalhador, poderá ser visualizada pelos órgãos e entidades que integram
a administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não se
aplica se caracterizada a condição de empregador do titular do referido documento, caso em
que terá lugar o disposto no § 2º deste artigo.
§ 6º O consentimento previsto no § 4º deste
artigo poderá ser revogado a qualquer momento, caso em que a visualização da Carteira de
Trabalho e Previdência Social cessará em até
dois dias úteis.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 dias após a
data de sua publicação.
Justificação
A Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) tem por objetivo armazenar informações relativas à vida profissional do trabalhador.
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Trata-se, pois, de documento que identifica o trabalhador brasileiro. Constitui ela o repositório de todas
as informações importantes para a vida daquele que
disponibiliza a sua energia vital em prol de outrem.
Entretanto, o formato do mencionado documento
não acompanhou a evolução dos meios de armazenamento de informações. Continua a referida carteira
a ser manuscrita. Isso, ante a natural ação do tempo
sobre o meio físico em que as anotações são realizadas, contribui para a perda de histórico relevante sobre a vida do empregado (como os períodos em que
laborou de forma subordinada em prol de determinado
empregador, por exemplo).
Assim, apresenta-se esta proposição. A informatização da CTPS, a toda evidência, a protege contra a
perda dos dados dela constantes.
Além disso, condicionou-se a emissão da CTPS
eletrônica ao prévio consentimento do trabalhador.
Trata-se, pois, de medida que preserva a intimidade
do empregado (art. 5º, X, da Constituição Federal),
que não pode ser obrigado a inserir informações de
sua vida profissional em bancos de dados de caráter
público. Ora, se as informações fiscais não são acessíveis por qualquer órgão público, os dados concernentes à vida profissional do empregado, por envolverem com muito maior vigor a intimidade, merecem
ser protegidos.
Não menos importante destacar, ainda, que, considerando a inexistência de controle prévio sobre as
informações que o empregador pode lançar na CTPS
de seu empregado, vedou-se a visualização pelo tomador dos serviços de dados relativos a contratos de
trabalhos anteriores. Assim, o empregador só poderá
acessar a CTPS eletrônica para a visualização e a
consignação de dados pertinentes ao respectivo contrato de trabalho.
Com isso, evita-se que o empregado seja prejudicado pela visualização de eventuais informações
inverídicas lançadas por outros empregadores em
sua CTPS.
A título de exemplo, sabe-se que a aplicação de
justa causa aos trabalhadores que laboram em território nacional independe de qualquer justificativa por
parte do empregador.
Cabe, pois, ao empregado desconstituir judicialmente a penalidade máxima passível de ser infligida
pelo tomador dos serviços. Em decorrência do tempo
natural do processo trabalhista, o empregado poderá
levar anos para apagar de seus registros eletrônicos
a inverídica falta grave que lhe foi imputada.
O direito ao trabalho, constitucionalmente garantido no art. 6º do Diploma Magno Brasileiro, poderia ser facilmente obstado por condutas malicio-
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sas de empregadores que apenas se preocupam
com o retorno financeiro do empreendimento por
eles explorado.
Nesses termos, já que à lei não é permitido, sem
que haja ressalva expressa na Constituição Federal
(como ocorre em seu art. 5º, XIII, por exemplo), restringir
direito fundamental previsto na Carta Magna, optou-se
por vedar a visualização da CTPS eletrônica por parte
do empregador em relação a contratos firmados com
outros empregadores.
Para a eficácia da lei aprovada, deverá haver sua
regulamentação, pelo Executivo (art. 84 da CF), via de
regra pelo Ministério do Trabalho. Além das vantagens
de segurança de armazenamento e facilidade de acesso
a informações, o trabalhador poderá até mesmo utilizar o cartão da CTPS, se adotado, como documento
oficial de identificação, assim como a CNH.
Com essas considerações, peço o apoio dos nobres colegas parlamentares, a fim de que a presente
proposição seja aprovada.
Sala das Sessões, – Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Emissão da Carteira
Art. 14. A Carteira de Trabalho e Previdência Social
será emitida pelas Delegacias Regionais do Trabalho
ou, mediante convênio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta.
Parágrafo único – Inexistindo convênio com os
órgãos indicados ou na inexistência destes, poderá ser
admitido convênio com sindicatos para o mesmo fim.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 80, DE 2013
Denomina Edifício Lúcio Costa o Anexo I
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Anexo I do conjunto arquitetônico do
Senado Federal passa a denominar-se Edifício Lúcio
Costa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Filho de militar da Marinha do Brasil a serviço
no exterior, Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa nasceu em Toulon, na França, em 27 de fevereiro
de 1902, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de
junho de 1998. Estudou na Royal Grammar School
de Newcastle, na Inglaterra, e no Collège National de
Montreux, na Suíça.
Com o retorno da família ao Brasil, deu continuidade aos estudos e tornou-se arquiteto pela Escola
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1924.
Poucos anos depois, em 1930, foi chamado a reformular o sistema de ensino daquela instituição, o que
possibilitou aos alunos uma nova visão da arquitetura,
agora estruturada segundo as concepções do movimento modernista.
No exercício de sua profissão, foi um dos responsáveis, ao lado de Le Corbusier, Niemeyer, Carlos
Leão, Ernani Vasconcellos, Jorge Moreira e Affonso
Reidy, pelo projeto do edifico do Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro,
em 1936, e, em 1938, também com Oscar Niemeyer,
pelo Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York.
De 1937 a 1972, quando se aposentou, dedicou
sua vida ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Como urbanista, atuou em várias reformulações
da cidade do Rio de Janeiro, principalmente as ocorridas na Barra da Tijuca e na Baixada de Jacarepaguá.
Em 1957, foi o vencedor do concurso público para a
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elaboração do projeto do Plano Piloto do novo Distrito
Federal, hoje tombado pela UNESCO como Patrimônio
Cultural da Humanidade.
Em 1960, recebeu o título de professor honoris
causa pela Universidade Harvard.
Em 1964, participou da reconstrução da cidade
de Florença.
Em decorrência de sua obra, além de outras
várias honrarias, foi condecorado com a comenda da
Legião de Honra francesa.
Lúcio Costa, em suas intervenções, não se ocupou apenas da fisionomia urbana, do traçado urbanístico obtido no frio contato com a prancheta. Pelo contrário, procurou não desagregá-las de uma sociedade
desigualmente configurada.
Tanto é que fez constar do relatório descritivo que
acompanhou seu projeto urbanístico para Brasília uma
visão até certo ponto otimista acerca da conformação
social da época e da expectativa de que as desigualdades seriam transitórias:
No outro lado do eixo rodoviário-residencial,
as quadras contíguas à rodovia serão naturalmente mais valorizadas que as quadras internas, o que permitirá as gradações próprias do
regime vigente; contudo, o agrupamento delas,
de quatro em quatro, propicia num certo grau
a coexistência social, evitando-se assim uma
indevida e indesejável estratificação.
Esse mesmo sentimento social se encontra em
seu depoimento Presença de Le Corbusier, publicado, em 1987, na revista Arquitetura, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (FAU/UFRJ):
Na época nós todos estávamos convencidos que
essa nova arquitetura que estávamos fazendo, essa
nova abordagem, era uma coisa ligada à renovação
social. Parecia que o mundo, a sociedade nova, a arquitetura nova eram coisas gêmeas, uma coisa vinculada à outra.
Seu legado às novas gerações de arquitetos e
urbanistas, além da indiscutível clareza de seus propósitos, configurada nos princípios que presidiram ao
projeto de construção de Brasília, é que me motivaram
a propor a denominação Lúcio Costa ao Anexo I do
complexo arquitetônico do Senado Federal, que, juntamente com a Câmara dos Deputados, simboliza o
pleno exercício do poder democrático nacional.
Sala das Sessões, de novembro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Os projetos que
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal
recebeu o Ofício nº 424, de 2013, da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara nº 131, de 2009 (nº 791/2007, na Câmara
dos Deputados), que altera o art. 18 do Decreto-Lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942, para possibilitar às
autoridades consulares brasileiras celebrarem a separação e o divórcio consensuais de brasileiros no exterior,
sancionado e convertido na Lei nº 12.874, de 2013.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal
recebeu da Presidência da República as seguintes
Mensagens de retirada de tramitação:
MENSAGEM Nº 93, DE 2013
(N° 487/2013, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação da Mensagem nº 544, de 6 de dezembro de 2012,
que submeteu o nome do Senhor CARLOS FERNANDO
DO NASCIMENTO, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Brasília, 4 de novembro de 2013.

É o seguinte o Ofício:
Of. nº 424/2013/PS-GSE
Brasília, 7 de novembro de 2013
A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 791, de 2007, da Câmara
dos Deputados (PLC n 131/09), que “Altera o art. 18
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
para possibilitar às autoridades consulares brasileiras
celebrarem a separação e o divórcio consensuais de
brasileiros no exterior”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido
na Lei nº 12.874, de 29 de outubro de 2013.
Na oportunidade, remeto a esta Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeito Suplente de Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal
recebeu a Mensagem nº 483, de 2013, na origem, da
Senhora Presidente da República, que restitui os autógrafos do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 126, de 2008 (nº 3.772/2008, naquela
Casa), que altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980 (Estatuto do Estrangeiro), para estabelecer nova
disciplina à prisão cautelar para fins de extradição,
sancionado e transformado na Lei nº 12.878, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.

Aviso nº 810 – C. Civil.
Em 4 de novembro de 2013
A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Retirada de indicação
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República
solicita a retirada de tramitação da indicação do Senhor CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT.
Atenciosamente,

MENSAGEM Nº 94, DE 2013
(Nº 488/2013, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação da Mensagem nº 545, de 6 de dezembro de 2012,
que submeteu o nome da Senhora NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA, para exercer o cargo de Diretora da
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Brasília, 4 de novembro de 2013.
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Aviso nº 811 – C. Civil.
Em 4 de novembro de 2013

Novembro de 2013

de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Retirada de indicação
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República solicita a retirada de tramitação da indicação da Senhora NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA, para exercer o
cargo de Diretora da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.
Atenciosamente,

MENSAGEM Nº 96, DE 2013
(Nº 486/2013, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação da Mensagem nº 118, de 4 de abril de 2013,
que submeteu o nome do Senhor PAULO SÉRGIO
OLIVEIRA PASSOS, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Brasília, 4 de novembro de 2013.

MENSAGEM Nº 95, DE 2013
(Nº 489/2013, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação da Mensagem nº 546, de 6 de dezembro de
2012, que submeteu o nome do Senhor DANIEL SIGELMANN, para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Brasília, 4 de novembro de 2013.

Aviso nº 809 – C. Civil.
Em 4 de novembro de 2013
A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Retirada de indicação
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República solicita a retirada de tramitação da indicação do Senhor
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS, para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.
Atenciosamente,

Aviso nº 812 – C. Civil.
Em 4 de novembro de 2013
A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Retirada de indicação
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual a Excelentíssima Senhora Presidenta da República solicita a retirada de tramitação da indicação do
Senhor DANIEL SIGELMANN, para exercer o cargo

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – As Mensagens nºs 93
a 96, de 2013, serão juntadas aos processados das
referidas matérias e vão à publicação.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Aviso n° 1.524, de 5 de novembro de
2013, do Ministro de Estado Saúde, em resposta ao
Requerimento n° 506, de 2013, de informações, de
iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle;
As informações foram encaminhadas, em cópia, à
Comissão Requerente. O requerimento vai ao arquivo.
Foi juntada cópia desse expediente ao Aviso da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle n° 25, de 2012, de autoria do
Tribunal de Contas da União – TCU. O Aviso n° 25, de
2012, retorna à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 832, de 24 de setembro de 2013,
do Ministro de Estado do Meio Ambiente, em resposta
ao Requerimento nº 657, de 2013, de informações, de
autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Senadora, eu gostaria de pedir
a palavra para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para uma comunicação
inadiável, nós temos aqui uma inscrição do Senador
José Pimentel.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas eu cheguei primeiro.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – É verdade. O Senador
Cristovam... É verdade, o meu microfone estava ali, era
o segundo. Quando eu cheguei aqui, o Senador Cristovam já estava com o microfone levantado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Eu quero que V. Exª me inscreva pela Liderança do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Então, vamos lá.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente, eu já estou inscrito aí pela
Liderança do PR.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeito.
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Então ficam, para comunicação inadiável, Senador Cristovam e Senador José Pimentel e, pela Liderança, pelo PR, Senador Blairo Maggi e, pelo PMDB,
Senador Eunício Oliveira.
Convido, então, para darmos início à nossa sessão, a oradora inscrita, Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Não está.
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Eu estou inscrito, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Eduardo
Suplicy é o próximo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Que pena!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdo B – AM) – Depois, Senador João
Capiberibe, Senador Aloysio Nunes Ferreira, Senadora Vanessa Grazziotin, Senador Alvaro Dias, Senador
Ricardo Ferraço e Senador Blairo Maggi.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas eu quero saber se está correto
o meu entendimento. Depois dele...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Fala o Senador Suplicy,
como orador, e, após, V. Exª, para uma comunicação
inadiável, Senador Cristovam.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa
Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, hoje,
de falar sobre as denúncias relativas à reintegração
de posse do Pinheirinho.
Desde o início de janeiro de 2012, os líderes da
Comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, fizeram vários apelos no sentido da realização de
um entendimento entre a prefeitura da cidade, o síndico da massa falida, na qual está inserida o terreno do
Pinheirinho, o Governo Estadual e o Governo Federal
de modo que os direitos humanos dos habitantes da
área fossem preservados.
Em 18 de janeiro de 2012, estive no Tribunal de
Justiça de São Paulo, juntamente com o Deputado Federal Ivan Valente e os Deputados Estaduais Carlos
Giannazi e Adriano Diogo, conversando com o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Ivan Sartori.
Solicitamos a suspensão da ordem de reintegração de posse do terreno do Pinheirinho, uma vez que
estávamos em vias de concluir os entendimentos para
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a destinação da área para assentamento definitivo da
comunidade de cerca de 7 mil pessoas.
Orientados pelo Desembargador Ivan Sartori,
conseguimos um entendimento que propiciou a suspensão da reintegração de posse por 15 dias, a fim
de que fossem concluídos os entendimentos para a
destinação social da área.
O Juiz Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, em despacho no próprio texto do acordo firmado com o síndico
da massa falida, Sr. Uwada, registrou que telefonara
para a Juíza Márcia Faria Mathey Loureiro, da 6ª Vara
Cível de São José dos Campos, informando sobre o
acordo firmado e sobre o prazo de 15 dias concedidos
para as negociações.
No dia 22 de janeiro do ano passado, um domingo, fui surpreendido, às seis e meia da manhã, por um
telefonema do Vereador Tonhão Dutra, do PT de São
José dos Campos, com a informação de que a Polícia
Militar, com um grande efetivo, havia cercado a área e
iniciado uma invasão para desalojar todas as famílias.
De pronto, fui para o Palácio dos Bandeirantes
falar com o Governador Geraldo Alckmim. Cheguei às
sete e meia da manhã e às oito e meia ele me recebeu
para um café e me assegurou que a Polícia Militar agiria com todo o respeito e civilidade junto à população,
sem o emprego de violência.
Entretanto, durante nossa conversa, recebi telefonemas dando conta de bombas e tiros que estavam
sendo disparados no procedimento de reintegração.
Eu, inclusive, ainda ouvia os tiros pelo telefone. O Governador, então, ligou para o Juiz Rodrigo Capez, que
se encontrava no Pinheirinho, por designação do Presidente do Tribunal de Justiça, com a responsabilidade
de evitar quaisquer abusos. Também conversei com o
juiz Capez, de quem ouvi que procuraria assegurar
junto ao Coronel Messias, que comandava a operação,
procedimentos mais adequados.
Tal operação militar ocorreu porque o Juiz da 18ª
Vara Cível de São Paulo, Dr. Luiz Beethoven Giffoni
Ferreira, por razões que ainda precisam ser esclarecidas – eu gostaria de ouvi-lo a respeito –, inclusive junto
ao Conselho Nacional de Justiça, havia reconsiderado
sua decisão anterior, quebrando o acordo firmado por
todas as partes envolvidas, que consideravam o prazo
acordado de 15 dias para o entendimento final. A decisão do juiz Beethoven Giffoni Ferreira, que não levou
em conta as graves consequências sociais de sua sentença, somente foi publicada no dia 26 de janeiro. Não
poderia, pois, o próprio Presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, dar anuência à reintegração da posse
antes da publicação daquela decisão, que foi tomada
sem qualquer comunicação às partes interessadas.
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Sobre o modo como foi realizada a reintegração
de posse do Pinheirinho, os depoimentos dos moradores, autoridades, testemunhas e jornalistas que lá
estiveram nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2012 indicavam que houve gravíssimos abusos cometidos por
parte das autoridades policiais, sintetizados em relatório colhido pelo Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana e pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Na operação policial de reintegração de posse
do Pinheirinho, dentre graves delitos, foi morto o Sr.
Ivo Teles dos Santos, agredido por policiais militares,
e ferido à bala o Sr. David Washington Furtado, por
membros da Guarda Civil de São José dos Campos.
Tendo em conta a gravidade dos fatos, ao acompanhar depoimentos realizados para o Promotor João
Marcos Costa de Paiva, solicitei ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao Ministro da
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e à Ministra da
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Maria do
Rosário, a imediata adoção das providências necessárias à proteção da integridade física de todas as vítimas
dos episódios relatados, bem como de suas famílias.
Paralelamente a esses fatos, ocorreram graves
violações aos direitos humanos, como torturas e sevícias, realizadas por membros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, na madrugada de 22 para 23
de janeiro de 2012, na região do Campo dos Alemães,
também em São José dos Campos.
Fruto de minhas denúncias, foram abertos inquéritos policiais militares para apurar responsabilidades
pelos abusos cometidos por representantes do Estado, tanto na desocupação da área do Pinheirinho,
quanto às relativas aos crimes cometidos no Campo
dos Alemães.
Sobre este último incidente, recebi, segunda-feira
dia 04 de novembro de 2013, correspondência do Dr.
Roveraldo Bichara Battaglini, delegado de Polícia da
Assessoria Especial do Gabinete da Secretaria de Segurança, que, em nome do Secretário, Dr. Fernando
Grella Vieira, me enviou cópia do relatório do Inquérito
Policial Militar com as conclusões relativas ao caso do
Campo dos Alemães, conforme o Governador Geraldo Alkimin havia me assegurado que iria acontecer.
Do IPM conduzido pelo Capitão PM Marcelo
Naumann, retiro o trecho que deu início à investigação:
O presente inquérito policial militar foi instaurado com o objetivo de apurar denúncia apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Senador
da República Eduardo Matarazzo Suplicy, de
que policiais militares, pertencentes ao efetivo
do 1º Batalhão de Choque – ROTA (Rondas
Ostensivas Tobias de Aguiar) teriam, em 23 de
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janeiro de 2012, no ato da prisão de pessoas
suspeitas de prática do crime de tráfico de
entorpecentes, pela Rua João Carlos Pinto da
Cunha, 102, Campo dos Alemães, Município
de São José dos Campos/SP, agredido com
chutes, pontapés e socos, as pessoas que
estavam no interior de uma residência, assim
como há relatos de disparos de arma de fogo
e abuso sexual, além de sevícias a duas mulheres e um adolescente.
Como conclusão do IPM, foram indiciados pela
prática de crimes comuns e militares 14 policiais militares e outros 6 policiais militares foram indiciados
pelo cometimento de transgressões disciplinares. O
inquérito foi encaminhado ao Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo para remessa à Justiça
Militar Estadual.
Pela imprensa, colho a informação de que o outro
inquérito, o que trata do abuso de autoridade durante a reintegração de posse do Pinheirinho, já foi concluído, com o indiciamento do Comandante Militar da
Operação de Reintegração de Posse. As conclusões
desse inquérito policial o Dr. Fernando Grella Vieira,
Secretário de Segurança do Estado de São Paulo, me
enviou ontem mesmo, para o meu endereço eletrônico.
Pelos graves erros que ocorreram e que acompanhei pessoalmente, tanto em São Paulo, quanto
em São José dos Campos, relativos à desocupação
do Pinheirinho e aos abusos ocorridos no Campo dos
Alemães, avalio que a Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo conclui, com a remessa dos
inquéritos, que evidenciam o cometimento de crimes,
o primeiro passo na apuração e responsabilização das
pessoas envolvidas.
O Inquérito Policial Militar relativo ao Campo dos
Alemães, a que já tive acesso, constatou a gravidade
dos fatos que eu havia denunciado. A investigação ouviu
as testemunhas, que registraram, de forma pormenorizada, o desrespeito aos seres humanos ocorrido ali e
que eu havia relatado. Mas algumas pessoas avaliaram
que eu estava fazendo uma denúncia meramente política, quando, na verdade, era uma denúncia de crimes
contra os direitos humanos. Tanto é que, após a minha
insistência, a Corregedoria da PM de São Paulo, sob
determinação do Governador Geraldo Alckmin, confirmou a gravidade dos fatos.
Os episódios descritos nessa apuração, ocorridos tanto no Campo dos Alemães quanto na área do
Pinheirinho, praticados de forma abusiva e desrespeitosa, por um grande número de policiais militares, são
estarrecedores e estão a demonstrar o despreparo de
parte da tropa e do comando, tanto é que o Coman-
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dante da Operação foi objeto de indiciamento. As famílias que ali habitavam foram retiradas de suas casas
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...de forma brutal e desumana (Fora do
microfone.). Tudo isso nos leva a crer que é necessário
incrementar a instrução e o ensino dos comandantes
da Polícia Militar e de seus componentes.
Tenho a certeza, Srª Presidente, de que a grande
maioria dos oficiais e praças, membros da corporação
Polícia Militar de São Paulo, procuram sempre tratar a
população, mesmo em situações de confronto e perigo,
com respeito e urbanidade, do que eu sou testemunha.
Mas registro, conforme me afirma o Secretário Fernando Grella Vieira, que a própria Polícia Militar, por
intermédio de sua Corregedoria, fez a apuração dos
dois episódios. Numa Corporação de 90 mil homens
e mulheres, é possível, embora não desejável, que
ocorram erros pontuais em algumas situações. Mas
como pondera o Secretário Fernando Grella, esses
erros são apurados e coibidos.
Entretanto, esses episódios, assim como alguns
excessos que têm caracterizado a ação de componentes da PM no controle das manifestações populares,
nos últimos meses, estão a indicar a necessidade de
uma mudança de comportamento da corporação. Um
tratamento mais civilizado da PM para com a população,
por mais difícil que isso possa ter lugar em situações
de risco, será benéfico para toda a sociedade brasileira.
É tanto que, tomando como exemplo o caso da
morte e desaparecimento do corpo do ajudante de
pedreiro Amarildo de Souza, no Rio de Janeiro, nos
parece que tal comportamento abusivo e desrespeitoso encontra-se generalizado nos órgãos de segurança
dos diversos Estados do Brasil.
No Estado democrático de direito em que vivemos,
não se pode tolerar desrespeito aos direitos humanos
praticado por agentes do Estado ou por membros da
sociedade civil. Penso que os melhores exemplos a serem seguidos estão nas condutas e palavras de Leon
Tolstói, de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King Jr..
A experiência obtida com os episódios aqui relatados recomenda que, em situações que envolvam
reintegração de posse de área ocupada por diversas
famílias,...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...com crianças, idosos, homens e
mulheres, (Fora do microfone.), é dever...
(Soa a campainha.)

NOVEMBRO DE 2013
79952 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em operações de reintegração de
posse de área ocupada por diversas famílias, com
crianças, idosos, homens e mulheres, é dever dos órgãos do Estado nos diversos níveis – federal, estadual
e municipal – e dos órgãos do Poder Judiciário envidar todos os esforços para que haja um diálogo entre
todos esses órgãos e os ocupantes da área, de modo
que se chegue a uma solução que proteja as partes
envolvidas, principalmente os mais carentes, antes de
se efetivar a reintegração de posse, para que não mais
ocorram os fatos testemunhados no Pinheirinho, em
São José dos Campos.
Srª Presidenta, quero cumprimentar o Prefeito
Fernando Haddad, que está realizando esforços exatamente para realizar entendimentos, por exemplo,
na área do Instituto Anchieta Grajaú, na zona sul de
São Paulo.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Srª Presidenta. (Fora
do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta
V. Exª pelo pronunciamento, Senador Suplicy.
Convido agora para ocupar a tribuna, para fazer
seu pronunciamento, o Senador Cristovam Buarque,
que fará uma comunicação inadiável.
V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador Cristovam. V. Exª é que faz o registro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, quero começar, Senador Pimentel,
lendo uma frase da Presidenta Dilma que está no jornal e com que, acho, todos nós estamos de acordo.
Ela disse, em entrevista a uma rádio no Paraná, que
a violência dos chamados Black Blocs, nos mais recentes episódios no País, é “antidemocrática” e tem
de ser combatida.
Acho que essa é uma posição geral do Brasil inteiro, embora eu esteja de acordo também com Gilberto
Carvalho, o Ministro, quando ele diz que o Governo ainda não tinha compreendido as ações dos Black Blocs.
Quero dizer ao Ministro que nem o Governo, nem nós
as entendemos. E não vamos combater os chamados
Black Blocs se não entendermos o que está por trás.
O que é que faz com que um jovem deixe de estar em
casa, deixe de jogar futebol, deixe de namorar, deixe
até de tomar uma cerveja com um amigo para quebrar
vitrine? Algo está passando na cabeça desses jovens.
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Mas vim aqui, pegando isso como pretexto, para
falar de algo mais importante do que essa violência
dos Black Blocs, que é a violência nas escolas. Quando
esses encapuzados e mascarados quebram a vitrine,
eles desarrumam o tecido social. Até devem ser levados, mas a vitrine a gente põe outra. Agora, quando
uma criança fica impedida de ir à escola por dias por
causa da violência, não há quem reponha esses dias.
Vitrine quebrada, a gente a repõe igualzinha, a um
custo determinado. Mas e as aulas perdidas por causa
da violência? O trauma de uma criança que fica com
medo de ir à escola por causa de tiros, isso ninguém
repõe. Essa é a situação que o Brasil vive.
Fotos como esta aqui de crianças deitadas no
chão, ao lado das bancas de escola, representam
não uma, mas muitas escolas do Brasil, um País em
guerra, que compromete a educação de suas crianças.
Houve tiroteio no Rio de Janeiro recentemente.
E se noticia: “[...] as 16 favelas do Complexo da
Maré, na zona norte do Rio, vivem uma rotina
de confrontos entre traficantes que afetam diretamente os moradores.” Este jornal é do dia
31 de outubro e diz ainda:
Ontem, 2.500 crianças e adolescentes não
tiveram aula por causa dos tiroteios que começaram às 7 horas.
Três escolas municipais deixaram de atender
2.027 alunos “por conta da violência no entorno” [...].
E por aí vai. Em todos os lugares, a gente vê hoje
violência. Em Minas, algumas ameaças de agressão
levaram professores a suspender aulas e a pedir proteção. Professores da Escola Municipal Professora Ana
Guedes, no bairro Nova Contagem, em Contagem,
na região metropolitana de Belo Horizonte, decidiram
suspender as aulas, ontem e hoje – portanto, faz dois
dias –, depois que uma aluna de 15 anos tentou bater
em uma professora de Geografia.
Há três tipos graves de violência nas escolas: a
violência dentro da escola – todos os dias, a gente vê
meninos brigando com meninos, meninas brigando com
meninas, esses dois grupos brigando com professores
–; a violência praticada na porta da escola por traficantes e por assaltantes; e a violência da escola, pois
a escola é violenta contra crianças por não oferecer
as condições corretas que uma criança merece e de
que uma criança precisa para ficar dentro da escola
de maneira satisfeita.
Eu leio sobre Minas Gerais, mas, com a paralisação da Escola Ana Guedes, cerca de 1,3 mil alunos
dos três turnos ficaram prejudicados.
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Em Pernambuco, o registro de violência escolar
cresce. No ano passado, foram registradas 70 agressões. Só nos seis primeiros meses deste ano, já são
83 agressões. Cento e quarenta escolas estaduais localizadas na região metropolitana de Recife receberam
policiamento interno. Eu vou repetir: as escolas receberam policiamento interno para funcionar.
Além da segurança da comunidade escolar, o
objetivo do projeto Patrulha Escolar é transmitir palestras, incentivar o espírito cívico e proteger os alunos
das drogas. Ou seja, hoje, nós temos de tirar os alunos
das aulas de Matemática e de Português para ensinar
como eles podem se proteger da violência.
O Piauí registra em Teresina 15 casos por mês
de violência nas escolas. Em 2013, a Polícia registrou
59 ocorrências dentro dos colégios.
Em São Paulo, o Instituto Data Popular e o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo divulgaram uma pesquisa sobre violência
nas escolas.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Segundo o levantamento, 44% dos
professores entrevistados já foram vítimas de algum
tipo de violência nas salas de aula. Eu vou repetir o
número, porque é quase inacreditável: 44% dos professores já foram vítimas de algum tipo de violência nas
salas de aula. A pesquisa foi feita entre 18 de janeiro
e 5 de março, com 1,4 mil professores.
Alunos brigando são as cenas mais comuns nas
escolas paulistas e nas TVs brasileiras. É comum vermos, na TV brasileira, nos noticiários, alunos brigando
com alunos, quebrando cadeiras.
No Rio, mais de dois mil alunos de três escolas
do Complexo da Maré ficaram sem aulas em outubro,
e por aí vai.
Em Alagoas, o índice de evasão da Escola Municipal Denisson Menezes sempre foi alto, mas, neste
ano, superou todos os recordes negativos. Por quê?
Porque, dos alunos matriculados no início do ano, cerca
de 25% já deixaram a escola que fica na chamada...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – ...Faixa de Gaza. O motivo da
evasão é só um: a violência gerada pela disputa de territórios, pulverizada nas mais variadas manifestações.
No Distrito Federal, que possui 1.250 escolas que
são atendidas por 450 policiais do chamado Batalhão
Escolar, mesmo assim, em 2012, o Batalhão recebeu
647 ocorrências e recolheu em torno de 37 armas de
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fogo na posse de menores. Em 2013, o Batalhão recolheu 21 armas em posse de outros menores.
Srª Presidenta, nós estamos preocupados com
os Black Blocs, que quebram vitrines, e não estamos
preocupados com a violência escolar, que quebra o
futuro do Brasil, uma violência que não deixa se repor...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – É uma violência cujos efeitos
não são corrigidos.
Uma criança que perde dias de aula já é difícil
recuperar, mas, Senadora Vânia, a criança que perde
aulas por causa da violência se sente traumatizada,
começa a não ir mais à escola ou vai à escola chorando. Ou ela fica na escola, mas, em vez de prestar
atenção à aula, fica atenta se vai haver tiros ou se não
vai haver tiros.
Nós precisamos tomar uma posição. A Presidenta
tem se preocupado com os Black Blocs. Quero que ela
se preocupe com a violência nas escolas também e
não deixe de lado isso, dizendo que é coisa de prefeito.
O Governo Federal cuida apenas das universidades e
diz que as escolas públicas são coisa de prefeito. É um
crime contra o futuro da Nação não dar, pelo menos,
a mesma importância daquela violência que quebra
algumas vitrines, que depois, a gente repõe com facilidade, à violência que quebra o futuro de um país.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, a
Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Lúcia Vânia.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/PSDB – GO) – Cumprimento o Senador Cristovam.
Passo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/
PSDB – GO) – A Senadora Vanessa falará por cessão
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senadora
Lúcia Vânia, que preside a sessão neste momento, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Senadora Vanessa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Depois de mim, será V. Exª.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – – Eu seria antes.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Não, V. Exª falará como Líder.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Vou falar como Líder. Já falou um inscrito pela
Liderança.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senador Cristovam fez uma
comunicação inadiável. Ele não era orador inscrito.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Mas, depois, seria a vez de um Líder.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Aí fala um orador inscrito.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Tudo bem!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Fala um orador inscrito e,
depois, um Líder.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Srª Presidente, a senhora pode me riscar da
lista, porque preciso viajar. Obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Não, Senador Blairo, de jeito
nenhum! V. Exª pode falar. Se V. Exª tem esse problema, fique à vontade, Senador Blairo.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT. Fora do microfone.) – Sem problema!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Não, não, Senador!
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT. Fora do microfone.) – Falo na semana que vem,
sem problema!
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/
PSDB – GO) – Com a palavra, a Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM.) – Eu lamento. Se o Senador
tivesse conversado, não haveria problema algum. Eu,
V. Exª, Senador Alvaro, ou qualquer um de nós, tenho
certeza, poderíamos ceder o tempo a ele. Apenas a
Mesa cumpriu as regras determinadas no Regimento.
Quero cumprimentar as Srªs Senadoras e os Srs.
Senadores e dizer que, hoje, fiquei muito feliz quando
li no jornal da nossa cidade uma matéria cujo título,
Senadora Lúcia Vânia, é “Produção de tablets explode
na Zona Franca de Manaus”. Para nós, isso, além de
ser um avanço no processo produtivo e, assim, gerar
mais emprego e arrecadação para o Estado do Amazonas, é de um significado muito importante.
Eu quero recordar que, desde 2011, nós tivemos
alguns problemas sérios em relação aos tablets. A
Presidente da República, a Presidenta Dilma, editou
a Medida Provisória nº 534, que, com objetivo de alavancar a produção nesse segmento no Brasil, como
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medida de enfrentamento à crise econômica, propunha
passar de 9,25% para 0% a incidência de tributos, PIS
e Cofins, na produção de tablets. Com a edição dessa
Medida Provisória, no Estado do Amazonas, criou-se
uma grande polêmica. Disseram que a Presidente Dilma
estaria decretando o fim da Zona Franca de Manaus,
acabando com a possibilidade de o Polo Industrial de
Manaus continuar produzindo bens de informática,
principalmente tablets, Senador Pimentel.
Nós tivemos um problema sério em plenário. Eu
lamentei muito, à época. Foi um problema muito sério,
porque um dos Senadores, aliás, um ex-Senador, esteve no Estado do Amazonas e criticou muito a Bancada por conta da Medida Provisória nº 534, dizendo
que isso era a decretação pela Presidente Dilma do
fim da Zona Franca de Manaus e que a Bancada do
Estado do Amazonas, por ser uma Bancada alinhada
ao Governo da Presidente Dilma, não estava fazendo
absolutamente nada. Assim se deu por semanas. Aqui,
não tenho problema em declinar o nome do ex-Senador
Demóstenes Torres, com quem tive um debate muito
duro neste plenário, trazendo, inclusive, os jornais que
publicaram em primeira página as críticas que, à época,
ele fez à Bancada do Amazonas, a mim, ao Senador
Eduardo e, à época, ao Senador João Pedro, pois o
Senador Alfredo ainda estava no Ministério.
Quero lembrar aqui que a Medida Provisória nº
534 foi aprovada com duas emendas muito importantes por nós apresentadas e defendidas. A primeira
delas é a que garantiu a isenção de 100% do Imposto
de Renda quando esses bens fossem produzidos nas
áreas da Sudam e da Sudene. Foram 100% de isenção de Imposto de Renda, elevando um pouco mais as
vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus.
A outra emenda aprovada é para que a produção
de telefones celulares e de televisores LCDs não fosse
atingida pela medida provisória. Aprovamos uma emenda estabelecendo que os tablets não poderiam ter área
superior a 140 cm2 e nem poderiam ser inferior a 600
cm2. Ou seja, somente os tablets foram enquadrados,
que era o único objetivo da medida provisória editada
pela Presidente Dilma.
Então, hoje, volto à tribuna e volto muito feliz, porque está aqui: “Produção de tablets explode na Zona
Franca de Manaus”. Essa matéria é fruto de uma nota
que foi divulgada pela Suframa – Superintendência
da Zona Franca de Manaus, mostrando que houve
crescimento significativo na produção de tablets na
Zona Franca de Manaus nesse último período. Foram
produzidos, até o mês de setembro, de janeiro a setembro deste ano, 1,7 milhão de unidades, o que significa, Senador Pimentel, um crescimento de mais de
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4.200% – mais de 4.200% – em relação à produção
do ano passado.
Volto a repetir: diziam que a Presidente Dilma
estava traindo a Zona Franca de Manaus e que a
bancada não era suficientemente independente para
defender os interesses da Zona Franca de Manaus. E
nós dizíamos o contrário, que as vantagens comparativas estavam sendo mantidas, porque jamais, jamais
o Governo da Presidente Dilma, assim como o governo do Presidente Lula, atacaria os interesses da Zona
Franca de Manaus. Eles sabem da importância desse
modelo de desenvolvimento não só para a região como
para o Brasil inteiro.
Então, é bom quando temos os números e vemos
a evolução. Não estamos mais em 2011. Estamos já
no finalzinho de 2013, fazendo essa constatação, mostrando que a arrecadação do Amazonas aumenta, que
a geração de empregos aumenta, principalmente por
conta do aumento da produção de tablets.
Esse crescimento na produção de tablets no Polo
Industrial de Manaus contribuiu diretamente para outros indicadores nesse período. O faturamento do Polo
Industrial de Manaus chegou ao acumulado de quase
R$59 bilhões nesse período, ou seja, de janeiro até o
mês de setembro.
Em relação à mão de obra, setembro encerrou
com mais de 122 mil trabalhadores empregados. E
ainda, segundo a Superintendência da Zona Franca
de Manaus, o número é o melhor desempenho alcançado no ano e ajudou a atingir uma média superior a
118 mil empregos gerados neste ano. Ou seja, tudo
aquilo que falei: o crescimento dos tablets, o aumento
da arrecadação e o aumento na geração de emprego
são efetivamente comprovados pelos números.
Portanto, a produção de tablets é diferente do
que falaram. E quem falou à época? A oposição, que
batia muito – batia muito – não só no Governo da Presidente, mas na Bancada, que lhe dá apoio. E lhe dá
apoio, porque reconhece como o Governo Federal tem
sido importante para o desenvolvimento da Amazônia
e, sobretudo, do Estado do Amazonas.
Repito: a Zona Franca de Manaus não é um projeto estadual. É um projeto do Governo Federal, instalado
no Estado do Amazonas, e beneficia toda uma região.
Então, fico muito feliz, Senadora Lúcia Vânia, de
poder vir à tribuna hoje, no dia 7 de novembro de 2013,
dois anos depois das duras críticas que a Bancada
sofreu – duríssimas críticas. E críticas que ocuparam
páginas, páginas e páginas dos jornais da cidade. Elas
faziam com que Parlamentares de oposição fossem à
tribuna da Assembleia Legislativa, à tribuna da Câmara
de Vereadores, para criticar o Governo Federal e para
criticar a Bancada pela inoperância, segundo eles.
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Aquela medida ficou até famosa. Se se fizesse
uma pesquisa, à época, toda a população de Manaus
e do Estado do Amazonas sabia o que era a Medida
Provisória nº 534, tanto foi a divulgação em relação
à medida.
Então, Senador Pimentel, é muito bom. E creio
que a nossa alegria deve ser também a própria alegria
da Presidenta Dilma, que tem dado mostras, no dia a
dia, da defesa do modelo. A última é o empenho que o
Governo está tendo para que possamos votar, primeiramente na Câmara dos Deputados e, posteriormente,
no Senado, a PEC de autoria do Poder Executivo, que
prorroga, por mais 50 anos, a Zona Franca de Manaus.
Lamentamos que o setor de informática, mais
uma vez, tente incluir nesse debate a prorrogação
para esse segmento.
Nós temos o entendimento de que precisamos
debater, sim, o setor de informática, mas não dá para
atrelar a discussão. A Zona Franca de Manaus é um
modelo de desenvolvimento que está vinculado a uma
região do País. Está previsto na Constituição e vinculado ao desenvolvimento de uma região, diferentemente
de um segmento como o da informática, que está espalhado pelo Brasil. Trata-se do desenvolvimento de
um segmento importante, sem dúvida nenhuma. Entretanto, não há necessariamente a obrigatoriedade
de se debater esses dois assuntos de forma atrelada.
Quero dizer que nós, do Amazonas, somos defensores da Lei de Informática, porque essa lei estabelece uma Zona Franca para o Brasil inteiro, em
relação à produção de bens de informática, e nós, no
Estado, somos apenas mais um produtor. São Paulo
produz, Rio de Janeiro produz, Pernambuco produz,
Bahia produz, vários Estados brasileiros produzem.
Todos eles com incentivos fiscais. E a Zona Franca,
nesse aspecto da produção de bens de informática, é
apenas mais um produtor.
Srª Presidenta, quero aproveitar a minha vinda
à tribuna também, neste dia – e já encerro –, e fazer
aqui um brevíssimo pronunciamento apenas para parabenizar todos os radialistas e as radialistas deste
País pela data de hoje, 7 de novembro.
Desde 2006, quando o Presidente Lula sancionou
a lei que estabeleceu o Dia Nacional dos Profissionais
da Rádio, ou seja, dos radialistas, nesta data, todos
esses profissionais e essas profissionais importantes
no setor das comunicações são lembrados, e a eles
são prestadas homenagens.
Então, quero dizer que para mim é uma alegria
muito grande poder estar aqui na tribuna, no dia de
hoje, homenageando as radialistas e os radialistas.
E de uma forma muito especial, porque a região que
represento nesta Casa, a Região Amazônica, talvez
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seja uma das regiões do País onde mais se ouve rádio, a toda hora e a todo momento, devido às nossas
peculiaridades geográficas.
O caboclo do Amazonas, o ribeirinho, aquele que
vive lá na comunidade indígena, que mora nas regiões
mais remotas, todas elas envolvidas por florestas, esses dificilmente têm acesso à internet, aos canais de
TV a cabo e, até mesmo, com muita dificuldade, à TV
aberta. Quando pegam, fazem-no por meio das antenas parabólicas. Não há serviço de smartphones. Portanto, a forma como eles se atualizam em relação às
informações é exatamente através das transmissões
e das ondas radiofônicas.
Poucos não têm energia, em função do Luz para
Todos, mas basta que tenham um pequeno aparelho,
um pequeno rádio, algumas pilhas para se conectarem com o resto do Brasil e receberem as notícias de
tudo de importante que acontece na nossa sociedade.
E mais: a Voz do Brasil, todos os dias, no final
da tarde, é o momento em que a população brasileira
toma conhecimento de tudo o que fazem os governos,
tanto o Governo Federal quanto o Poder Judiciário e o
Congresso Nacional.
Existem vários projetos, inclusive rádios, fazendo
campanhas diárias a favor da flexibilização do horário
do programa.
Na minha Região, na Região Amazônica, tudo
que é transmitido pela Voz do Brasil, no final da tarde,
é ouvido. Se há um programa que a população escuta é esse. Ela sabe diretamente o que o Parlamentar,
a Parlamentar está fazendo, assim como o Governo
Federal.
Esses são exemplos singelos do tamanho da
importância que esses profissionais têm para toda a
nossa sociedade.
Essa profissão já foi glamourosa, e muito, no
Brasil, nos anos 1940/1950, período em que ficou
conhecido como a Era do Rádio. Apesar da evolução
dos meios de comunicação, até hoje o rádio ocupa um
papel muito importante no seio da sociedade. Ouso
dizer que sequer o glamour foi perdido ao longo do
tempo, Srª Presidente, sem falar que as transmissões
de rádio ocupam um espaço muito importante até no
subconsciente das pessoas.
De acordo com uma pesquisa feita Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, em
2010, 75% dos brasileiros acompanham diariamente
a programação veiculada pelas emissoras de rádio
em todo o País.
Eu faço questão de usar este espaço da tribuna
do Senado Federal para dizer que, apesar de toda a
evolução da internet, dos telefones, que são verdadeiros computadores, apesar disso tudo, 75% das brasilei-
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ras e dos brasileiros se comunicam e são informados
através do rádio.
Então, com essas poucas palavras, ficam aqui
minhas homenagens a quem faz a rádio brasileira, um
instrumento tão importante nas comunicações.
Parabéns aos radialistas pelo transcurso de sua
data.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/PSDB – GO) –Agradeço à Senadora Vanessa
Grazziotin.
Passo a palavra, para falar como Líder, ao Senador Eunício Oliveira. (Pausa.)
Com a palavra o Senador José Pimentel, que falará para fazer uma comunicação inadiável.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Senadora
Lúcia Vânia, Srª Senadora Vanessa Grazziotin, Srs.
Senadores, neste 7 de novembro, como muito bem
aqui já registrou a Senadora Vanessa Grazziotin, todos os radialistas do Brasil estão comemorando a sua
data. Os radialistas, neste 7 de novembro, têm mais
um motivo muito forte para comemorar.
A Presidenta Dilma assinou decreto autorizando
que as emissões de Rádio AM possam migrar para
a faixa FM. Com esse processo, aqueles barulhos,
aqueles ruídos, a falta de funcionamento, como se o
rádio não pegasse, no linguajar popular, esperamos
que sejam superados.
Isso é resultado de um grande trabalho envolvendo as entidades representativas do setor de comunicação, principalmente a Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), junto ao Ministério das Comunicações. O Ministro Paulo Bernardo
constituiu um grupo de trabalho, por determinação da
Presidenta Dilma, e, nesta data, 7 de novembro, está
concluindo esse processo.
Ao mesmo tempo, temos a clareza de que o rádio que hoje é ouvido por mais de 70% da sociedade
brasileira, com esse sistema, com a migração da faixa
AM para o sistema FM, passaremos a ter uma comunicação de muito mais qualidade.
Senadora Vanessa Grazziotin, a exemplo da senhora, na Região Norte, que sabe que o rádio é o
principal instrumento de comunicação, no Semiárido nordestino também não é diferente. No interior do
nosso Ceará, do nosso Nordeste, o principal meio de
comunicação continua sendo o rádio, e com o Estado
da nossa Senadora de Goiás, Senador Lúcia, acho
que também não é diferente.
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Essa confiabilidade que o radialista, que o profissional dos meios de comunicação de radiodifusão
conseguiu desenvolver, ao longo da nossa história,
continua presente nas nossas mentes.
Lembro muito bem que, nos anos 60, início dos
anos 70, que a Rádio Esso, que era o grande meio de
comunicação de informação para nós era tal qual o
Diário Oficial da União; o que ali era divulgado, para
nós, era certeza e, posteriormente, era confirmado pelos órgãos públicos municipais, estaduais e federais.
Se nós voltarmos aos anos 60, aos anos 70, muitas vezes, quem substituía o papel dos Correios, nas
mensagens, nos comunicados, nos avisos, era exatamente o sistema de rádio. E hoje, grande parte continua repetindo isso e sendo objeto de muita reflexão.
Por isso, nós esperamos que, com esse sistema
de migração que será feito no prazo de até um ano, a
partir de janeiro de 2014; e depois, as rádios AMs terão
um prazo de até cinco anos para migrarem totalmente
para o sistema FM, para saírem do sistema analógico
e virem para os novos sistemas de comunicação, melhorando a sua qualidade.
E eu quero aproveitar também, quando saúdo
os vários radialistas do Brasil, fazer uma referência
especial ao Prof. Cid Carvalho, que foi meu professor
na Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Ceará e é um dos radialistas...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – ... mais conceituados do nosso Ceará e do
nosso Nordeste. E ao lado dele, citar Antonio Viana,
Messias Pontes, Narcélio Limaverde, Nazareno Albuquerque, Paulo Oliveira, Agostinho Gósson, Fernando
Maia, Luzenor de Oliveira e tantos outros que fazem
o rádio do Ceará e, em nome deles, saudar todos os
radialistas do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Pimentel, a Srª
Lúcia Vânia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado ao Senador José
Pimentel.
Passamos a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste ano de
2013, completamos, historicamente, 125 anos desde
que foi assinada a chamada Lei Áurea, pela Princesa
Izabel, e 318 anos da morte de Zumbi dos Palmares,
adotado pela população brasileira como símbolo da resistência negra, ocorrida em 20 de novembro de 1695.
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São momentos históricos que despertam reflexões sobre as relações inter-raciais em nosso País
neste início do século XXI, mas, acima de tudo, trazem
à nossa memória a mancha da escravidão.
Evoquei esses dois momentos, precisamente,
para chamar a atenção para a PEC 57A, de 1999,
também chamada PEC do Trabalho Escravo, que há
14 anos é discutida no Congresso. Não tenho dúvida
de que é momento de o Congresso Nacional resgatar
essa dívida com o povo brasileiro.
De fato, estamos lutando pela erradicação do
“trabalho análogo ao do escravo”. Essa expressão é
usada porque, formalmente, a escravidão foi abolida
em 13 de maio de 1888, e o Estado passou a considerar ilegal um ser humano ser dono de outro. O que se
combate e quer é a extinção de situações semelhantes às do trabalho escravo, tanto do ponto de vista de
cercear a liberdade, quanto de suprimir a dignidade
do trabalhador.
Todos nós sabemos que o ponto central dos entraves à votação da PEC neste momento é o famoso
art. 149 do Decreto-Lei 2.848, de 1940, reformulado
em 2003, que define trabalho escravo assim – abre aspas: “reduzir alguém à condição análoga à de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.”
Querem alguns desclassificar essa conceituação
de trabalho escravo, talvez para atenuar as penas daqueles que têm sido encontrados no Brasil praticando
esse crime.
Entretanto, é esse o conceito aceito pelos tribunais
superiores no Brasil; pela Organização Internacional
do Trabalho; pela Relatora para Formas Contemporâneas de Escravidão das Nações Unidas, Drª Gulnara
Shahinian, que elogia o conceito brasileiro. Também
o aceitam as empresas do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, além das organizações
sociais brasileiras.
Ao votarmos a PEC 57ª, mantendo o conceito do
art. 149, entenderemos que o que está em jogo não é
apenas a liberdade, mas a dignidade da pessoa humana. É necessário que se mantenha a punição para
quem desrespeita a dignidade do trabalhador brasileiro,
sujeitando-o a condições de alojamento, alimentação,
trabalho, saúde e segurança desumanas. Ou, ainda,
que o obrigue a trabalhar acima de suas forças até a
morte. E os auditores fiscais utilizam a CLT e a Constituição para julgar se o trabalho é degradante ou não,
se a jornada é exaustiva ou não.
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Desde 1995, quando foi criado o sistema público
de combate a esse crime no Brasil, 42 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo, embora não haja
estimativa confiável de quantos trabalhadores estão
submetidos a esse tipo de trabalho. No mundo, estima-se que sejam 12 milhões de pessoas.
Na zona rural, as principais vítimas têm entre 18
e 44 anos. Na zona urbana, há uma grande quantidade de sul-americanos, principalmente bolivianos. Nos
bordéis, há mulheres e crianças nessas condições.
Em Goiás, neste ano, segundo o titular do Ministério Público do Trabalho da 180ª Região, contactado
pelo meu gabinete, Dr. Antônio Carlos Cavalcante, até
o momento, em 2013, foram resgatadas 121 pessoas.
Ele acha que, até o fim da safra, esse número aumentará bastante. O fato é que manchete de um jornal de
Goiás, nesta semana, coloca o Estado como liderando
a incidência de trabalho escravo no Brasil.
Está muito em nossas mãos acabarmos com
essa mancha na sociedade brasileira.
A Constituição do Brasil afirma que toda propriedade rural deve cumprir sua função social. Portanto,
não pode ser usada como instrumento de opressão ou
submissão de qualquer pessoa. Escravagista é aquele
que rouba a dignidade e a liberdade de pessoas. Escravidão é violação dos direitos humanos e deve ser
tratada como tal.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
Mas quero, ainda, nesta oportunidade, cumprimentar todos os radialistas do País, especialmente os
do meu Estado, Goiás, pelo seu dia.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – Senadora Lúcia Vânia, obrigado.
Gostaria de saber se V. Exª pode assumir a Presidência para que eu faça uso da palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Eu queria minha inscrição
pela Liderança do Partido Progressista ou, se houver
vaga ainda, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – Pois não. V. Exª está inscrita.
O Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Lúcia Vânia.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/
PSDB – GO) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
V. Exª dispõe de dez minutos como orador inscrito.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Srª Presidente, Srs. Senadores, Senadora Ana
Amélia, o governo da Venezuela, o sistema ou o regime
chavista seguramente não é bom pagador. Nós temos
uma experiência vivida já há anos com a obra da Usina
de Abreu e Lima, em Pernambuco, agora condenada pelo
Tribunal de Contas da União – aliás, condenada mais
uma vez –, em razão do superfaturamento. Aliás, um
superfaturamento monumental de mais de US$2 bilhões.
Hoje o nosso objetivo na tribuna não é focalizar
esse superfaturamento, e sim os calotes do governo
chavista.
O governo de Hugo Chávez celebrou contrato
com a Petrobras e tornou-se sócio desta Usina Abreu
e Lima. Nunca repassou sequer um centavo para as
obras de construção. E à época Hugo Chávez tinha
um argumento: a obra estava superfaturada e, portanto, não cabia ao governo dele repassar recursos para
esse superfaturamento monumental.
Mas o Brasil continuou financiando a Venezuela.
Recursos para obras do metrô em Caracas, recursos
para hidroelétrica no país etc. Não sabemos a quantas
andam as relações comerciais, qual o débito da Venezuela com o Brasil nessa relação de comércio. O que
sabemos é que o Governo brasileiro, o Governo da
Presidente Dilma vai socorrer a Venezuela de Maduro–
e o jornal O Estado de S. Paulo, em editorial, focaliza
com muita competência: “O governo petista resolveu
socorrer o regime chavista da Venezuela, que faz água
por todos os lados. E, claro, essa generosidade correrá
por conta do contribuinte brasileiro”, que paga impostos
exageradamente, muitas vezes sem poder pagar, para
sustentar uma máquina burocrática, engordada pelo
apetite fisiológico dos que governam, que alimenta os
chupins da República com recursos dos contribuintes
brasileiros e que, agora, mais uma vez, sai em socorro
do governo chavista.
Todos sabemos, e o Editorial de O Estado de S.
Paulo focaliza:
Sob ameaça de sofrer um duro revés nas eleições municipais de 8 de dezembro, vistas como
uma espécie de referendo do seu desastroso
governo, o presidente venezuelano, Nicolás
Maduro, pediu ajuda ao Brasil para contornar a
crise de desabastecimento no país, o mais sério
dos inúmeros problemas da sua administração.
A intenção do Maduro é garantir o fornecimento
de alimentos e outros produtos do varejo até a
eleição [para reduzir o impacto negativo desse
desabastecimento histórico que está ocorrendo na Venezuela].
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(...)
O modelo estadista feroz, com preços controlados e hostilidade à produção privada, esvaziou
as prateleiras dos supermercados venezuelanos. As imensas filas para comprar os mais
diversos produtos de primeira necessidade –
o papel higiênico é o símbolo desse calvário
– tornaram-se a marca do governo Maduro.
Falta até mesmo papel higiênico nas prateleiras
da Venezuela.
Para o governo petista, Maduro e sua equipe sabem o que estão fazendo. “Eles têm consciência
dos problemas em curto, médio e longo prazo
no país e estão muito preocupados em enfrentar, de forma clara e estratégica, as dificuldades
históricas da economia venezuelana.” [disse
Marco Aurélio Garcia em nome da Presidência].
Ao considerar que a crise da Venezuela faz
parte de “dificuldades históricas”, Garcia quer
fazer crer que a situação atual resulta de problemas antigos, estruturais, e não das evidentes lambanças chavistas. É provável que
Garcia considere também que a importação
emergencial de alimentos seja parte, conforme suas palavras, de um planejamento “claro
e estratégico” para enfrentar a crise.
Bem, que planejamento é esse? Com o que contam nesse planejamento? Esse planejamento conta
com a bondade brasileira, a generosidade brasileira.
Aliás, o Governo brasileiro é useiro e vezeiro em fazer
cortesia com o chapéu dos contribuintes brasileiros.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Alvaro Dias...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Como faltam dólares...
Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Se V. Exª me permite,...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Pois não.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – ... eu queria apenas fazer uma saudação
aos alunos do curso de Direito do Centro Universitário
Salesiano, de Campinas, Estado de São Paulo, que
estão fazendo uma visita ao plenário. (Palmas.)
Então, bem-vindos ao plenário.
O Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, é
que está na tribuna e aceitou interromper o pronunciamento para a saudação a vocês.
Então, bem-vindos.
Com a palavra, Senador, e obrigada.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– As minhas homenagens também aos paulistas de
Campinas, meus conterrâneos, porque também sou
paulista, emprestado ao Paraná. Tenho o Paraná como
terra adotiva, mas nasci no Estado de São Paulo. As
minhas homenagens aos estudantes de Direito, que
certamente estão verificando aqui um plenário vazio,
mas nesta quinta-feira é normal que este plenário se
torne vazio.
Hoje tivemos um grande debate pela manhã, na
Comissão de Educação, discutindo o Plano Nacional
de Educação, com paulistas pontificando, como convidados, a Profª Guiomar e o Prof. Naércio. Ontem e
anteontem tivemos o plenário muito cheio, em razão
de sessões deliberativas.
Mas essa é a vida do Parlamento, alguns dias
muita energia, alguns dias há gente demais,...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS. Fora do microfone.) – (Inaudível.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – (Risos.) Dias de muito e véspera de nada, como
diz a Senadora Ana Amélia; em outros dias, o vazio. O
silêncio empolgante do plenário vazio. O silêncio, que
muitas vezes fala mais alto.
Mas eu me referia a essa relação Brasil e Venezuela. Querem oferecer agora a garantia do Banco do
Brasil para os negócios venezuelanos.
Como faltam dólares na Venezuela para realizar
a importação, graças ao controle do câmbio, o
Brasil pretende usar o Programa de Financiamento às Exportações (Proex), do Banco do
Brasil, num acordo com o Banco da Venezuela.
Segundo essa solução, ainda a ser detalhada,
o Banco da Venezuela receberia o dinheiro do
financiamento e quitaria a importação diretamente aos fornecedores brasileiros, sem ter
de passar pela Cadivi, o órgão venezuelano
que regula o câmbio. O Banco da Venezuela
pagaria o financiamento ao Banco do Brasil
em suaves prestações.
Com tal garantia, a expectativa do Governo é de
que os empresários brasileiros superem a crescente desconfiança em relação à Venezuela.
Em outras palavras, Senador, se as negociações
prosperarem e se essa transação se efetuar, o risco
de calote dos importadores venezuelanos seria assumido pelo Banco do Brasil em nome do compromisso
ideológico do governo petista com o chavismo, com
cujas agruras o contribuinte brasileiro não tem rigorosamente nada a ver.
O editorial do jornal O Estado de S. Paulo é muito importante como alerta porque tem mais poder do
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que a palavra de um Senador de oposição para convencer o País de que o nosso Governo está tratando
de assuntos de interesse do nosso povo com muita
irresponsabilidade, e os valores são expressivos dos
calotes reiterados que estamos sofrendo por consequência de uma política diplomática terceiro-mundista
liderada pelo nosso Governo ideologicamente.
São valores expressivos que se consubstanciam
em verdadeira sangria de recursos públicos do povo
brasileiro. Isso passa por perdão de dívidas. Dívidas históricas são perdoadas para que se possam abrir perspectivas de novos financiamentos através de grandes
empreiteiras do nosso País que trabalham no exterior.
Esses empréstimos externos continuam a ocorrer; alguns, secretamente, como aqueles concedidos
a Cuba e a Angola recentemente...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– ... com a tarja de sigilosos. Aliás, uma postura inusitada do Governo brasileiro: emprestar com recursos
públicos a outros países secretamente, como se nós
não tivéssemos uma legislação – e aqui estão estudantes de Direito – a exigir transparência nos atos de
governo. E é esta a transparência exemplar do Governo petista: empréstimos secretos a Cuba e a Angola.
Ainda recentemente, para a construção do Porto de
Mariel, foram US$640 milhões, emprestados através
do BNDES a Cuba para a geração de mais de 8 mil
empregos a 50km de Havana, com a construção desse Porto de Mariel,...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– ... com recursos do nosso País, como se estivéssemos surfando sobre as ondas da prosperidade, como
se não tivéssemos brasileiros desprezados, brasileiros
desatendidos, seres humanos amontoados em corredores de hospitais, sem atendimento médico-hospitalar
por falta de recursos.
Enquanto isso, o déficit cresce. Chegamos a 9
bilhões, um déficit recorde, e o Governo vai criando
outras estruturas, como, nesta semana, com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de mais
uma estatal: a Anater, que vai fazer a mesma coisa
que faz a Emater, mas que será mais um cabide de
empregos, porque esse é o governo do “cabidaço”; é o
governo do “aparelhão”, do “aprelhaço”; é um governo
que faz crescer as despesas correntes de forma exagerada, enxugando os recursos e debilitando a sua
capacidade de investir de forma produtiva e promover
o progresso deste País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª
Lúcia Vânia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Quero saudar, também, os demais visitantes que
estão aqui no Senado. Saíram os alunos do curso de
Direito do Centro Salesiano de Campinas.
Agora, convido para fazer uso da palavra pela
liderança do PSB, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, prezados visitantes que nos honram
com suas presenças no Senado Federal, prezados
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu venho aqui, Srª Presidenta, na tarde dessa
quinta-feira, para fazer um registro triste, lamentável,
da situação em que se encontra o Distrito Federal, da
situação em que se encontra a unidade da Federação,
que sedia a Capital da República e que deveria ser
vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento,
deveria ser, como já foi num passado remoto, quando
tínhamos como Governador do Distrito Federal o hoje
Senador Cristovam Buarque, uma referência de políticas públicas, de políticas públicas como a faixa do
pedestre, que é uma cultura civilizatória de respeitar
o pedestre em relação ao carro, a própria criação do
Bolsa Escola, que depois evoluiu para o Bolsa Família.
Ainda naquela ocasião, o Distrito Federal, os brasilienses se orgulhavam de práticas que eram reconhecidas
em todo o Brasil.
Lamentavelmente, tivemos diversos problemas em
diversos sucessivos governos, de corrupção no Distrito
Federal, que reduziram a autoestima da população do
Distrito Federal e que fizeram com que, muitas vezes,
a população brasileira confundisse Brasília e os moradores de Brasília com as más condutas, quando nós
temos aqui uma população trabalhadora, uma população honesta, na sua grande maioria, e que vive as
mesmas dificuldades que vive a população brasileira
no seu dia a dia, na sua luta pela sobrevivência, embora as dificuldades da população do Distrito Federal
tenham aumentado e estejam aumentando a cada ano
pelo verdadeiro desgoverno que tem tomado conta
desta cidade, e não é de agora.
Mas eu quero registrar alguns dados para não
parecer que isso é uma implicância com o Governador Agnelo. Não, eu gostaria, e digo isso com toda a
franqueza, com toda sinceridade, como uma pessoa
que representa o Distrito Federal e que é apaixonada
pelas pessoas do Distrito Federal, pelo Distrito Federal. Eu gostaria de estar aqui para saudar a efeti-
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vidade e a eficiência, o sucesso de políticas públicas
empreendidas pelo Governo do Distrito Federal, mas
eu estou aqui na obrigação de registrar para cobrar,
cumprindo o meu papel fiscalizatório, para que a população tenha a dimensão do fracasso que se tornou
este Governo Agnelo.
Os dados da 7ª Edição do Anuário Brasileiro de
Segurança Pública, divulgados nesta semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizem que houve,
no Distrito Federal, de 2011 para 2012, um aumento
de 9,9% de mortes violenta intencionais – 9,9% de aumento de mortes violentas intencionais –, passando
de 761, em 2011, para 836, em 2012.
Quero fazer um comparativo com o Estado governado pelo PSB, o Estado de Pernambuco, que, nesse
mesmo período e pelos dados do mesmo Anuário, reduziu o índice de homicídios de um ano para outro em
6,5%. Enquanto o Brasil faz um esforço de redução da
violência com a aplicação de políticas públicas de um
modelo de gestão, que, no caso de Pernambuco, é o
Pacto pela Vida, que é um monitoramento semanal da
violência, em que todas as entidades e instituições do
Estado, não apenas do Governo, se reúnem para traçar
estratégias conjuntas de combate à violência, o que
tem significado uma redução extremamente significativa, uma das maiores do País e a maior do Nordeste,
aqui, no Distrito Federal, em plena Capital da República, assistimos ao aumento do número de homicídios.
Eu gostaria de parar por aqui, Srª Presidenta,
mas eu não posso deixar de trazer outro dado, que
é da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
E eu ressalto que nós estamos falando da Capital da
República, da unidade da Federação que dispõe das
melhores condições para oferecer melhor qualidade
dos serviços públicos. Eu vou para a saúde. Qualquer
cidadão brasiliense sabe a agonia, a verdadeira agonia, que é procurar uma rede pública de saúde no Distrito Federal, para marcar uma consulta, para marcar
uma cirurgia, para fazer um exame. Muitas vezes, são
meses, Senadora Ana Amélia, meses para fazer uma
cirurgia de varizes, para fazer uma cirurgia de hérnia...
As pessoas não conseguem. Às vezes, é preciso fazer
um exame que é fundamental para detectar um problema ou uma doença no início, e simplesmente não
conseguem fazer um exame na rede pública de saúde
do Distrito Federal. Segundo o informativo epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, os casos
de dengue notificados no Distrito Federal aumentaram
de 669, em 2012, para 8.733, em 2013. Vou repetir
este número: foram 669 casos em 2012 e 8.733 em
2013. E sequer terminamos este ano. Um avanço de
1.305%. Onde está o Governador que não demite o
Secretário de Saúde? Onde está o Governador que
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disse que seria o Secretário de Saúde?! Ele seria o
Secretário de Saúde nos seis primeiros meses para
colocar ordem na saúde! Como é que o Governador
Agnelo responde a dados como este? De 669 casos
de dengue, em 2012, para 8.733, em 2013?
Essa é a situação, esse é o retrato do Governo do
Distrito Federal. Esse é o retrato. Não precisa mostrar
outro. É o retrato da violência, é o retrato da saúde...
Ou seja, dá para concluir até que, se não tivesse governo e as coisas estivessem andando de forma espontânea, voluntária, talvez fosse até melhor, porque
a consequência de três anos de governo é a piora de
todos os índices sociais, especialmente neste caso,
índices relativos à saúde e à segurança.
Mas trago outra questão. Quem teve oportunidade de ler o Correio Braziliense de ontem deve ter se
espantado com a foto de uma adolescente, uma quase criança, de 15 anos, grávida, que foi presa porque,
depois de esperar seis horas sem atendimento em um
hospital, perdeu a paciência e, para ser controlada,
teve que ser presa.
Essa é a situação da saúde. Essa é a situação
da saúde. Uma adolescente de 15 anos, grávida, num
momento de muita fragilidade, não consegue atendimento na rede pública de saúde do Distrito Federal.
E aí, no meio desse ambiente, os blogs hoje trazem a
notícia da prisão de alguns administradores regionais
do Distrito Federal e da condução coercitiva de alguns
empresários, alguns já muito conhecidos, em função
de venda de alvarás, de venda de licenças para construção, de burla das normas ambientais, das normas
de construção.
Ou seja, nós estamos apontando, há muito tempo,
o modelo falido dessas administrações regionais, que
são verdadeiros cabides de emprego, de administradores regionais que atendem mais aos Deputados que
os indicam do que ao conjunto da população. Muitos
desses administradores regionais, Senador Ruben Figueiró, sequer moram nas cidades…
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –... que administram, que nem
as conhecem.
Teremos, daqui a pouco, uma reunião da Bancada do Distrito Federal para discutir outro despautério.
A gente chega a pensar, Senadora Ana Amélia,
que as pessoas estão perdendo a medida das coisas.
O Governo do Distrito Federal apresenta um plano de
preservação do conjunto urbanístico de Brasília, que
de preservação não tem nada, que é, pelo contrário,
um conjunto de interferências na vida da cidade, para
adensamento da cidade, para atender a esses mesmos
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interesses, os interesses da especulação imobiliária,
porque do interesse das gerações futuras, do interesse
da população de Brasília, do Distrito Federal, do que
a população quer e do que precisa para qualidade de
vida, disso o Governo já se esqueceu há muito tempo.
Isso o Governo não considera. O que o Governo considera é o interesse da especulação imobiliária. É só
isso que pode servir de justificativa numa cidade que
é um feito histórico, Ruben Figueiró.
As pessoas que estão no Governo do Distrito
Federal e o Governador Agnelo, infelizmente, não
têm a dimensão do feito histórico que é Brasília, uma
das maiores obras de arte da humanidade em todos
os tempos.
Não é à toa que a Unesco declarou Brasília a única cidade moderna do mundo que é Patrimônio Cultural
da Humanidade. É uma cidade singular, uma cidade
que reuniu a genialidade brasileira, especialmente
dessa dupla fabulosa, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.
Eu pergunto a V. Exª, Senador Ruben Figueiró,
que conhece várias cidades do mundo, assim como
a Senadora Ana Amélia conhece, qual é a cidade em
que você sai de um apartamento e vai a um comércio,
a uma escola, a um cinema, sem atravessar uma rua.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Essa é uma característica singular da concepção urbanística de Brasília.
Pois está aí: o Governo do Distrito Federal quer
pegar todos os lotes institucionais – de escola, de
unidades de vizinhança, de equipamentos públicos –
para privatizar, para fazer concessão pública, para a
iniciativa privada! Olhem a pequenez! O Governo está
querendo transformar a área do Eixo Monumental que
liga o Memorial JK à Rodoferroviária em uma série de
conjuntos comerciais.
Fico impressionado com a falta de sensibilidade,
pois deveríamos era estar tirando proveito, para toda
a população do Distrito Federal, do fato de que somos
Patrimônio Cultural da Humanidade para desenvolver
o turismo, criando a infraestrutura turística adequada,
com o Projeto Orla, melhorando a área de eventos de
Brasília, com centros de convenções mais modernos,
maiores, para que Brasília possa ser, efetivamente, a
grande capital dos eventos da América Latina.
O Brasil se tornará um país cada vez mais importante no cenário mundial, e Brasília tem a responsabilidade, como capital deste País, de estar à altura
neste momento. Mas não! A visão que se tem é a da
especulação, do favorecimento privado. É uma coisa
que... Nós que gostamos de Brasília, Senador Ruben
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Figueiró, ficamos indignados, porque é uma visão míope, e nós precisamos corrigir isso.
Por isso, com muita tristeza, muita tristeza, venho
à tribuna hoje para fazer isso, para decretar a falência,
o fim – se é que houve começo – do Governo Agnelo.
Estão aqui os dados, dados da segurança pública,
dados da saúde, dados que falam por si. Estamos, a
Capital da República, uma cidade sem governo.
Esta semana, os jornais noticiaram a irritação da
Presidenta Dilma com o Governador Agnelo pelas informações de que a obra do BRT não vai ficar pronta...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –... e de que, em plena Copa do
Mundo, o balão do aeroporto, que seria o cartão postal
da cidade, ainda estará em obras. É assim que estão
funcionando as coisas no Distrito Federal.
Eu diria que o Distrito Federal, que é Patrimônio Cultural da Humanidade, sob o Governo Agnelo,
está se transformando no símbolo da ineficiência, no
símbolo do desgoverno, no símbolo do mau governo,
infelizmente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg, pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra à eminente Senadora Ana
Amélia, pelo prazo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem
revisão da oradora.) – Caro Senador Ruben Figueiró,
que preside esta sessão, Senadores, Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
hoje, especialmente, faço uso da tribuna para também,
assim como fizeram outros Senadores, celebrar meus
ex-colegas de profissão, os radialistas.
O Dia do Radialista tem significado, cada vez
mais, a importância da comunicação, sobretudo da
comunicação com responsabilidade. Então, num regime democrático, o papel desse profissional da comunicação é indispensável.
Então, a todos os meus ex-colegas um desejo de
contínua luta pela preservação não só da liberdade,
do Estado de direito, mas do pleno exercício de uma
profissão extremamente importante.
O radialista chega com sua voz nos confins do
Brasil, como no seu Mato Grosso do Sul, Senador
Ruben Figueiró, para, a seu jeito e a seu modo, levar
a informação, levar o entretenimento. Este é o papel
do bom radialista.
A todos eles, então, os meus cumprimentos.
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Como comunicadora, Senador Ruben Figueiró,
fico cada vez mais sobressaltada com as notícias que
a gente recebe aqui nesta Casa. Quando eu era jornalista, eu andava à cata das notícias. Aqui, elas chegam
a nós porque nós tomamos a iniciativa, por exemplo,
de convocar audiências públicas para ouvir autoridades em matérias especiais.
Hoje, nós começamos o nosso dia bem cedo,
às 7 horas e 45 minutos, quando começou a primeira
audiência, na Comissão de Agricultura, presidida pelo
Senador Benedito de Lira, para discutir a questão relacionada ao emplacamento de tratores e máquinas
agrícolas.
Logo em seguida, na mesma Comissão – V. Exª
também é um dos signatários do requerimento –, estava lá a Funai para falar sobre esse tema tão candente dos conflitos provocados por demarcações em
áreas onde estão assentados, onde trabalham, onde
têm propriedade registrada, por gerações e gerações,
como no meu Estado, pequenos produtores rurais. Então, esse é o conflito.
O Ministério da Justiça está cercado por eles.
Ontem, recebi mulheres desses agricultores, mulheres
simples, Senador. E a gente precisa ter uma pacificação, sob pena de um conflito que pode desaguar em
violência, o que é de todo indesejável.
V. Exª e eu somos favoráveis, sim, às demarcações, mas elas não podem ser determinadas de maneira unilateral, sem consulta, sem contraditório, sem
a discussão antropológica isenta. A discussão tem que
ser isenta, feita por antropólogos, não, eventualmente,
pela parte interessada na questão. Então, temos que
tratar isso com muita responsabilidade e equilíbrio.
Acabei, pela manhã, passando pela Comissão
de Educação, onde havia um debate sobre o PNE, e
levei um susto quando, novamente, ouvimos os números alarmantes do orçamento para as Forças Armadas, numa audiência da Comissão de Relações
Exteriores, nas palavras do Comandante da Marinha,
o Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto,
do Comandante do Exército, Enzo Martins Peri, e do
Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito.
Numa nota técnica encaminhada à própria Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo nosso
colega Ricardo Ferraço, que teve a iniciativa de fazer o
convite às autoridades militares, esses chefes militares
relatam um cenário, Senador Capiberibe, de extrema
penúria das nossas Forças Armadas, apontando para
uma diferença de, aproximadamente, R$13,6 bilhões
entre o que as três Armas avaliam como o mínimo
necessário para os investimentos no Orçamento de
2014 e os recursos que são previstos, previstos, não
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assegurados, na proposta orçamentária encaminhada
ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo.
O programado soma cerca de R$16,2 bilhões,
enquanto que as necessidades das três Armas superam os R$29,8 bilhões, quase R$30 bilhões.
Esses recursos são insuficientes até mesmo para
o custeio da atividade de rotina, como a manutenção
de equipamentos, e não atendem às necessidades dos
projetos que fazem parte da Estratégia Nacional de
Defesa. Nesse particular – veja só –, a própria Anvisa
está fazendo vistoria nos refeitórios da Aeronáutica e
dizendo que eles não podem funcionar do jeito que estão, porque estão velhos demais, Senador, precisando
ser remodelados. Mas, para se remodelar um refeitório,
com todos os equipamentos, é preciso recurso, o que
não se consegue da noite para o dia, pois dinheiro não
cai do céu. É preciso previsão orçamentária para isso.
Então, é triste para a sexta economia do mundo – e temos orgulho de dizer que o Brasil é a sexta
economia do mundo – ver as Forças Armadas sem
dinheiro para garantir o custeio e ver uma autoridade
do próprio Governo, como uma agência reguladora, a
Anvisa, dizer para a unidade militar que nem o hospital
nem o refeitório estão funcionando dentro dos padrões
normais, porque são velhos demais e estão precisando urgentemente de uma construção nova, porque os
remendos já não servem mais.
Então, é triste a gente acompanhar esse relato! E,
quando a gente fala da área das Forças Armadas, nós
não estamos falando em guerra. Nós estamos falando
numa unidade de difusão tecnológica. Nós estamos falando em área de educação. Nós estamos falando em
área de inclusão social, porque, pelo interior do Brasil,
os jovens pobres é que vão servir nas unidades militares, na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. As
famílias dos mais abastados encontram outra forma.
E é muito bom que seja assim, porque, pelo menos
ali, Senador Capiberibe, há a oportunidade de uma
adequada alimentação, de uma educação e de uma
disciplina. A pessoa sai dali preparada para a vida. E
é exatamente esse o valor.
Pode-se operar nos confins da Amazônia. V. Exª é
do Amapá e sabe a importância que isso tem na hora
de enchentes, que acontecem com frequência na região. A unidade militar é a única que leva alimentos,
mantimentos ou remédios para aquela região.
Então, quando a própria agência reguladora, a
Anvisa, diz que não pode funcionar mais o refeitório de
uma unidade militar, como o da Aeronáutica, é triste
isso. Eu, como cidadã, acho triste isso. E, aqui, com
o mandato de Senadora, ver essa realidade é muito
triste, para não dizer uma palavra mais forte que essa.
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Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – Senadora Ana Amélia, quero manifestar
integral apoio ao seu discurso e às Forças Armadas,
que considero uma instituição com uma compreensão
profunda da geopolítica do nosso País e do conjunto
do solo deste País. As Forças Armadas são fundamentais na defesa da nossa soberania e precisam, sim,
de aporte de recursos não apenas para a sua manutenção, mas também para a sua modernização, para
o avanço tecnológico. Nós sabemos que é impossível
um país sobreviver sem que haja um sistema de defesa que possa garantir isso, junto com seu povo. O que
penso das nossas Forças Armadas é que deve haver
uma profunda integração com a sociedade brasileira.
Eu trabalho nessa direção. Portanto, a senhora conte
conosco nessa frente em defesa das nossas Forças
Armadas aqui, no Parlamento! Acho que está na hora
de a gente pensar num grupo que possa ajudar as
nossas Forças Armadas a entrar nessa disputa por
recurso. A gente sabe que 43% do esforço da sociedade brasileira traduzido em impostos vão para os
serviços e juros da dívida pública. Então, é um lençol
curto. Aliás, é um lençol novo, do qual já vem faltando
quase a metade. Todo ano, nós renovamos a feitura
desse lençol com nossos impostos, mas, na hora da
distribuição, quase a metade fica para o pagamento
de juros e serviços da dívida.
(Soa a campainha.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – Então, nós temos, sim, de entrar nessa
discussão e, inclusive, trazer aqui para dentro o debate
sobre a dívida pública, dando, é claro, integral apoio às
nossas Forças Armadas, que são as garantidoras da
nossa soberania e da nossa existência como Nação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Eu lhe agradeço muito, Presidente Ruben Figueiró.
Eu quero que todo o aparte do Senador Capiberibe seja parte do meu pronunciamento, porque ele
complementou com grande brilho as opiniões que eu
esposo inteiramente.
As Forças Armadas são garantidoras da integridade nacional, da defesa do território, da preservação
das nossas milhas marítimas e da nossa extensa fronteira. Não podemos tapar os olhos para essas necessidades, para essas carências.
Como eu disse, nós agora estamos vendo o Brasil
envolvido nessa questão da espionagem. Os Estados
Unidos, o Brasil e a Alemanha estão envolvidos. O Ministério da Defesa tem um programa desenvolvido pelo
Exército sobre guerra cibernética. Ora, se nós tivermos
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coerência, nós teremos de aplicar recursos nessa área.
Mas são irrisórios os recursos aplicados no programa
de defesa cibernética, Presidente Ruben Figueiró.
Então, nós temos de ter um olhar entendendo que
não é brinquedinho um avião, um navio ou um tanque.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Isso é tecnologia que o Brasil absorve. Hoje, na nossa
pauta comercial, aliás, é o avião da Embraer que lidera.
E o que é um avião? É um enorme volume de agregação de valor e também de tecnologia. Nós estamos
exportando tecnologia. Trinta por cento dos aviões que
descem no Aeroporto Reagan, em Washington, são
da Embraer. Não é pouca coisa! Mas, de outro lado,
nós estamos vendo esse orçamento para as Forças
Armadas ruir dessa forma.
Então, agradeço muito ao Senador Capiberibe
por ter refletido também acerca dessa preocupação
que temos.
Sou de um Estado que faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai. V. Exª é de um Estado que,
como o meu, faz fronteira com dois países: Paraguai e
Bolívia. Outros tantos Estados brasileiros fazem fronteira com outros países. Quanto à Amazônia, especialmente, uma zona que o mundo inteiro cobiça, nós
temos nas Forças Armadas a garantidora da nossa
integridade nacional e da nossa soberania. Nós não
podemos abrir mão do papel que têm as Forças Armadas nesse processo.
Lembro também o que foi dito hoje pelas autoridades. O Exército foi contemplado pelo Orçamento do
ano que vem com R$5,8 bilhões. Pediu R$13,2 bilhões.
O ideal para o Exército, que tem o maior contingente
operacional, seriam R$21 bilhões. O comandante do
Exército deixou muito claros, por intermédio do especialista em orçamento, esses números.
A Aeronáutica, cujos hospitais estão caindo aos
pedaços, como eu disse, foi contemplada com R$3,5
bilhões, mas vai pedir um aporte de R$4 bilhões.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Mas só a Aeronáutica, Sr. Presidente, precisaria de
R$8,8 bilhões.
O Comandante Juniti Saito tem batalhado por isso,
porque, às vezes, falta até combustível para avião. Nós
tivemos de alugar um avião de um país africano para
trazer o contingente brasileiro das Nações Unidas lá
do Haiti. A cada período, a cada seis meses, se não
estou equivocada, tem de ser feita a troca da nossa
tropa. Um avião foi alugado pelas Nações Unidas para
trazer a nossa tropa, porque o avião Buffalo precisaria
de dois meses para fazer o serviço que se faria num dia.
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A Marinha foi contemplada com cerca R$5 bilhões,
enquanto o adequado seriam R$7 bilhões, conforme
declaração do Almirante de Esquadra Júlio Soares de
Moura Neto.
Assim é que trago esse relato, apenas para reafirmar a preocupação que temos. Não há dúvida de
que seria interessante ouvir não só o Presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Senado, Senador
Ricardo Ferraço, mas também o Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Deputado Nelson Pellegrino, propondo que, assim
como nós fizemos com os royalties do pré-sal, destinando uma parte, 75%, para a educação e o restante
para a saúde, parte dos royalties da mineração seja
aplicada nas Forças Armadas. Essa é uma engenhosa alternativa política e financeira, para dar o suporte
necessário à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica,
para que desenvolvam e não deixem parar projetos da
maior relevância para o interesse nacional.
Aí, sim, nós poderemos levantar a cabeça com
grande orgulho para dizer: somos, sim, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira potência do mundo. Mas, enquanto não dermos essa atenção, Senador, nós não
poderemos ficar muito orgulhosos, porque estamos
descuidando de um setor essencial para o nosso País.
Agradeço a V. Exª a generosidade referente ao
tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Tem V. Exª, Senadora Ana Amélia,
meus cumprimentos pelo Dia do Radialista. V. Exª tem
também minha solidariedade integral ao seu pronunciamento. Esta Presidência determina a incorporação do
aparte do Senador Capiberibe ao seu pronunciamento.
Antes de passar a Presidência a V. Exª, eu perguntaria ao Senador Capiberibe se nós podemos trocar.
Senador Capiberibe, V. Exª falaria agora, e eu
falaria logo depois. É minha homenagem ao grande
representante do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu lhe agradeço
a deferência.
Agradeço também à Senadora Ana Amélia.
Eu queria cumprimentar os Srs. Senadores, as
Srªs Senadoras, os telespectadores da TV Senado, os
ouvintes da Rádio Senado, todos os presentes.
Nesta tarde, vou inaugurar aqui as crônicas da
minha vida pública. Aquilo que pude observar ao longo do tempo vou relatar para aqueles que tiverem a
disposição de me ouvir.
Eu iniciei minha vida pública lutando pela democracia nos anos difíceis da ditadura civil e militar. Depois, então, fui Prefeito, Governador e Senador. Estou
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no segundo mandato, um deles truncado. Então, trago
uma experiência de vida pública e, sobretudo, de inovação da vida pública.
Hoje, encaminhei um requerimento ao Tribunal de
Contas do meu Estado. A crônica de hoje será sobre
o Tribunal de Contas do Amapá. Encaminhei esse requerimento, solicitando informações sobre uma resolução do Tribunal de Contas. Chegando lá, o Tribunal
estava fechado. Eles estavam comemorando o Dia do
Tribunal. Ora, o Dia do Tribunal, imagino, deveria ser
comemorado com muito trabalho, mas, ao contrário,
o Tribunal estava fechado.
Imagine se cada repartição pública decidir comemorar o seu dia! Então, haverá o dia da Assembleia, o
dia do Senado, o dia da Câmara, o dia da prefeitura, e
vamos viver de comemorações.
Mas, enfim, nesse requerimento, pedi informação ao Tribunal de Contas sobre uma resolução que
saiu no Diário Oficial, em que o Tribunal de Contas do
Amapá se atribui auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
Um gasto público com resolução interna já me deixa
em dúvida sobre a legalidade desse procedimento.
Assim, encaminhei um requerimento solicitando essa
informação, até porque chegou ao meu conhecimento
que, não só foram criados o auxílio-alimentação e o
auxílio-saúde, como também esse montante foi pago
de forma retroativa, do ano de 2009 em diante. Então,
eu gostaria de saber sobre isso.
Como vai, Presidente? Seja bem-vindo!
Eu gostaria de saber quais os valores pagos de
2009 até o dia de hoje, os beneficiários desses pagamentos e a base legal que sustentou a resolução que
está aqui, no Diário Oficial do Estado do Amapá.
Quero relatar aqui uma experiência que vivi nessa
relação com o Tribunal de Contas. Em 2010, Sr. Presidente, o Superior Tribunal de Justiça deslanchou uma
operação, através da Polícia Federal, que terminou
prendendo o Governador, o ex-Governador e, entre
outras autoridades, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Essa operação aconteceu
em setembro de 2010.
Em 2012, analisei o balanço contábil do Estado.
Aliás, terminei adquirindo o hábito de analisar o orçamento público. Passei cinco anos naquilo que chamo
de meu segundo exílio, quando o TSE me cassou o
mandato, sob a acusação de comprar dois votos à
prestação, que é um caso único na história deste País.
Passei seis anos sem mandato e adquiri o hábito
de analisar balanços contábeis da União, sobretudo
do meu Estado. Em 2012, eu me debrucei sobre o orçamento e a contabilidade do Tribunal de Contas. Aí
detectei uma evolução estranha nos gastos daquele
tribunal. Em 2009 – eu tenho aqui o resumo do balan-
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ço do Tribunal de Contas –, está escrito que o tribunal
gastou R$60.679.943,55. Em 2010, mais ou menos a
mesma coisa: R$60.670.000,00.
É bom lembrar que 2010 é o ano da Operação
Mãos Limpas. Em 2011, os gastos desse tribunal caem
para R$36 milhões.
Ora, o Tribunal de Contas do Amapá dispõe de
um único prédio de 3 ou 4 andares, se não me engano,
e 160 servidores públicos. Eu já fiz todas as contas,
como gestor público que fui e que sou, porque tenho
um orçamento que nos é dado pelo Senado. Um orçamento pequeno, mas que exige certo cuidado no
gasto dele. E eu fiz os cálculos. Esse tribunal – a palavra “tribunal” é certo exagero, porque não lhes cabe
julgar contas públicas; cabe-lhes analisar e emitir parecer técnico. Quem analisa e decide é a Assembleia
Legislativa, no caso dos Estados, e, aqui, o Senado e
a Câmara, no caso da União.
Eu fiz os cálculos. Para manter a qualidade do serviço – e eles prestam um serviço de péssima qualidade
–, no máximo o que eles poderiam gastar, com muita
generosidade, digamos, seriam uns R$15 milhões por
ano. Por aí. Uns R$15 milhões, R$18 milhões, R$1,5
milhão por mês. Mas gastam R$60 milhões. Quatro
vezes mais!
Eu fiz os cálculos dos últimos 20 anos, a partir
do momento em que readquirimos a memória do valor do dinheiro no nosso País, 1994, até o dia de hoje.
Calculo que esse tribunal já desviou, jogou pelo ralo,
aplicou mal em torno de R$1 bilhão. Agora, imaginem
R$1 bilhão num Estado como o Amapá, com uma
população de 700 mil habitantes apenas! O valor de
R$1 bilhão significa todo o saneamento, toda a rede
de esgoto e de água tratada para servir a população.
Não haveria problema nenhum se esse dinheiro fosse
aplicado corretamente. Nós teríamos 100% de rede de
esgoto, 100% de água. Vocês imaginam a glória? E não
só isso, mas as condições de saúde dessa população.
No entanto, esse dinheiro foi simplesmente desviado, porque não há outra explicação. Está aqui. De
um ano para outro, reduzem-se os gastos em R$24
milhões. Então, se calcularmos R$24 milhões em dez
anos, considerando que R$36 milhões sejam uma necessidade desse tribunal para se manter, mas não é!
No máximo, esse tribunal poderia absorver de recursos
públicos em torno de R$15 milhões a R$18 milhões.
Portanto, é um desperdício enorme e uma afronta à sociedade, que não pode continuar convivendo
com essa situação. Não há como gastar esse dinheiro.
No ano passado, fui lá, peguei os balanços, pedi
uma reunião com a Presidenta do tribunal e com os
conselheiros e apresentei os balanços. Eu disse: “Pelo
balanço de 2011, há um saldo financeiro da ordem de
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vinte e poucos milhões que vocês não têm como gastar, e esse dinheiro teria que voltar para o orçamento,
que é único”. Não existem dois orçamentos públicos
do Estado, mas apenas um. Então, teria que voltar.
Esse dinheiro teria que ser estornado, se houvesse
entendimento, para voltar a ser orçado.
Fui lá, pedi uma audiência, fui recebido pelos conselheiros, apresentei os balanços, solicitei, porque a
situação da saúde exigia mais recursos, pedi aos conselheiros que devolvessem esses recursos aos cofres
do Estado para que eles fossem aplicados em saúde.
Na época em que estive lá, o Presidente havia
passado cinco meses preso, e o Ministro Noronha, do
STJ, havia mandado afastar mais quatro conselheiros.
Eu fui lá com a intenção de resgatar a credibilidade dessa instituição republicana, que se ocupa da
análise das contas públicas. Sugeri a eles que devolvessem o dinheiro, e eles me responderam, então, que
iriam construir um novo prédio. Eu disse: “Mas isso não
faz nenhum sentido! A credibilidade do tribunal é zero
diante da comunidade. Como é que vocês se arvoram
a gastar uma fortuna – são mais de 20 milhões – na
construção de um novo prédio”? E insisti para que devolvessem os recursos. Não devolveram.
A partir daí, então, passei a solicitar informações.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Encerro já, Sr. Presidente. Passei
a solicitar informações com base na Lei de Acesso à
Informação e na Lei Complementar nº 131, que é de
minha autoria. Sou autor de uma lei que exige que todos os entes públicos prestem contas de suas receitas
e de suas despesas, detalhadamente, em tempo real,
na rede mundial de computadores.
O tribunal fez vista grossa para a transparência, e eu insisti em que eles eram obrigados, como
qualquer outro ente público, como eu sou obrigado,
como Senador da República, a prestar contas. Todas
as despesas do Senado estão à disposição, e o cidadão pode cobrar, o cidadão pode acompanhar, pode
fiscalizar e pode entrar com um pedido de informação,
porque nós estamos aqui e somos obrigados a prestar essa informação. O Tribunal de Contas não presta
as informações.
Eu, então, notifiquei o Ministério Público para
cobrar, por crime de responsabilidade, o Tribunal de
Contas. Conclusão: até agora, o Tribunal de Contas do
Amapá continua desrespeitando a lei.
Vou notificar agora o STJ sobre essas questões,
porque não é possível! Como uma instituição que poderia sobreviver com 15 milhões por ano gasta 60 milhões,
quatro vezes mais, e sem prestar contas a ninguém?
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Ainda mais: atribui-se gastos sem poder, porque isso
aqui tinha que ser passado na Assembleia Legislativa.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Imaginem se nós, no Senado, nos
reuníssemos e se a Mesa decidisse atribuir gastos de
maneira discricionária: “Cada Senador pode gastar, a
partir de hoje, tanto”. Não é assim! Serviço público tem
que ter transparência, tem que ter publicidade.
Eles vão pagar retroativamente a 2009.
Eu não tenho as informações, mas o que me
chegou é que cada servidor público vai receber R$90
mil de auxílio alimentação e de auxílio saúde, e isso,
evidentemente, faz muita falta.
Imaginem, a cidade de Macapá, que deveria ter
100% de esgoto sanitário, tem 4%. Então, rapinaram
96% do esgoto daquela cidade, da água tratada, condenando as pessoas a condições insalubres, a conviver
com a doença, porque dinheiro sempre teve.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – E eu estou apenas puxando um fio da
meada, a ponta do iceberg. Mas essa situação se repete
não só no Amapá, mas em todo o Brasil, infelizmente.
Agora, nós, aqui, temos essa missão. Nós aprovamos leis, mas também nós temos que exigir que as
leis sejam cumpridas. Não podem escamotear. A Lei
da Transparência exige que todas as despesas detalhadas sejam expostas. Quem esconde é porque tem
medo da verdade; quem esconde é porque está usando de forma equivocada, errada ou até desonesta os
recursos públicos.
Portanto, este é o registro que eu queria fazer.
Aqui está a contabilidade. Pedi explicações para
saber como houve uma redução tão drástica dos gastos
públicos do Tribunal de Contas. Imaginem o Senado,
de um ano para o outro, se tivéssemos a redução da
metade do nosso orçamento? Teria que haver uma
explicação para a sociedade.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Nem aumenta e nem reduz nessa
mesma velocidade de um ano para outro.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos a V. Exª pelo
seu pronunciamento.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, pelo
tempo regimental.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Renan Calheiros, que está ali,
como no nosso velho tempo na Câmara dos Deputados, quando o Senador trazia o papelzinho assim para
o plenário. Dizíamos assim: “O Senador está pronto
para dar seu discurso como lido”. Trouxe o discurso
dele, na tarde desta quinta-feira.
Senador Figueiró, hoje, até com a presença do
Senador Renan no dispositivo, nós assistimos à assinatura de um decreto que altera a estrutura de radiodifusão em nosso País. Aliás, é bom chamar a atenção
para o fato de que não é a primeira vez que, nesse
quadrante da nossa história de Governo, promovemos
alterações consubstanciais na estrutura de radiodifusão.
Eu sou de uma geração, na Câmara dos Deputados, que lutou para se abrir o caminho para a chegada das rádios comunitárias. Fui também o autor de
um projeto de radiodifusão pública que gerou a medida
provisória de que depois tive a oportunidade de ser Relator, que criou o sistema de radiodifusão pública que
hoje é a nossa EBC, a nossa TV Brasil e o sistema de
comunicação público.
Ao mesmo tempo, nós trabalhamos muito, de 1999
para cá, nessas alterações, ou seja, no remanejamento
no espectro de frequência, na ampliação para a possibilidade de haver em Municípios mais de uma faixa de
frequência para rádios comunitárias. Houve também o
bom debate que nós abrimos sobre a questão das TVs
comunitárias, a própria estrutura de TV por assinatura.
E, no dia de hoje, Senador Eunício, V. Exª que
é um homem de comunicação, houve mais um passo
significativo para alterar essa estrutura de comunicação
no País, permitindo a transformação das rádios AM –
vou falar numa linguagem mais fácil – em rádios FM.
A troca da letra, do A para o F, não é só uma troca no
aspecto mais bonito, porque muita gente diz: “Digitalizou”. Efetivamente, Senador Eunício, até não conseguimos ainda promover o processo de digitalização da
estrutura para a operação das nossas rádios no País.
Ainda há um debate não consolidado no mundo no
que diz respeito ao padrão digital para rádio. Apesar
de o padrão digital de TV ter avançado, não o experimentamos na sua inteireza, ou seja, no strictu sensu.
Nós ainda temos muito que andar.
O Brasil fez, inclusive, a opção pelo padrão japonês. Os nossos brasileiros das universidades liderados pela nossa PUC Rio produziram um dos mais
importantes softwares nessa área, um middleware, um
mediador, um interfaceador ou um “elo de ligação”, que
é o termo que fica mais fácil para a gente identificar, o
nosso Ginga. Com R$70 milhões, tivemos oportunidade
de desenvolver esse importante produto.
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E essa transformação de hoje é, eu diria, a pitada
de qualidade que se aplica às rádios nos Municípios.
Isso não significa o fim da rádio AM. Isso é uma proeza, Senador Renan, importante de a gente realçar.
A rádio AM é a rádio que permite sintonizar ou fazer
chegar a informação a pontos mais distantes. A FM,
até pelo comprimento da sua onda, ou melhor, pelo
uso de uma frequência maior, o seu comprimento de
onda é menor, ou seja, a sua amplitude, a sua capacidade de chegar é menor. Quanto maior a frequência,
menor o raio de cobertura.
Portanto, se por um lado se perde no que diz
respeito à cobertura, ganha-se na qualidade da FM, a
qualidade do áudio, a possibilidade efetiva de se estabelecer uma programação em outros meios, como na
mídia de hoje, no celular, no tablet, no uso dos computadores ou até fazendo um esforço, como a própria
Presidenta Dilma brincou hoje lá, Senador Renan, no
velho rádio Transglobe Philco – era esta a marca do
Transglobe, uma grande empresa –, colocava-se Bombril na antena – a Presidenta lembrou que a família dela
assim fazia. Aquilo era enganação pura. O Bombril não
influencia em absolutamente nada. As pessoas faziam
isso porque pensavam que o Bombril, por ser uma espécie de limalha, uma palha como se tirasse do aço
pedaços bem finos, servia como condutor e, portanto, teria uma melhor capacidade de atrair a chamada
rádio frequência.
E quem militou muito no rádio sabe que aquele
botão que a gente costuma chamar de dial nada mais
é do que uma espécie de filtro pelo qual você sintoniza, meu caro Figueiró… E, na linguagem do nosso
setor, nós chamávamos aquilo de filtro passa-faixa. Ou
seja, você sintoniza para, exatamente, ir estrangulando, estrangulando, estreitando, para permitir que uma
determinada frequência passe.
Essa medida de hoje foi muito importante, Senador Renan. A gente resolve o problema de mais de mil
veículos de comunicação espalhados pelo País afora.
As velhas rádios AM. Volto a insistir: nós não vamos
matar a estrutura de AM. Pelo contrário.
Na Bahia, por exemplo, a nossa querida Rádio
Sociedade tem uma cobertura enorme. Não é à toa,
meu caro Figueiró. E devia ser muito comum lá no Mato
Grosso do Sul, à noite ali, de preferência no Pantanal,
ou lá em Bonito, à beira daquelas águas tão maravilhosas, bem à noitinha, muita gente sintonizar, com muito
cuidado, conseguindo, às vezes, ouvir a velha Rádio
Nacional do Rio de Janeiro, ou até arriscando pegar
algumas frases em outro idioma. Chegava-se a pegar
rádio de outros lugares que não só do Brasil, aproveitando, exatamente, o momento de propagação, o momento mais propício entre a conjunção de temperatu-
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ra, vento e outros aspectos para que a onda pudesse
se deslocar. Portanto, essa medida de hoje foi para
potencializar essa questão de radiodifusão no local.
E o rádio, meu caro Figueiró, não morreu.
Aliás, Woody Allen fez um filme muito interessante. Todas as vezes que eu tenho oportunidade – eu
comprei o filme –, sempre dou uma olhadinha. O nome
do filme de Woody Allen é A Era do Rádio. É como se
alguém contasse a história de algo que estaria fadado
ao fracasso, a ser simplesmente uma peça de decoração ou um objeto de lembrança.
Eu, por diversas vezes, Figueiró – gosto muito
de futebol –, à noite, quando meu velho Bahia ia jogar
fora, botava meu velho radinho de pilha – como a gente chamava – no ouvido, encostava-o no travesseiro,
para ficar ouvindo.
E Woody Allen, nesse filme, retrata o papel que o
rádio cumpriu para levar a notícia, para informar, para
integrar as pessoas. E, nesse nosso tempo, o tempo do
smartphone, o tempo do tablet, o tempo de um device
muito mais avançado, com estruturas sofisticadas, o
rádio continua sendo o elemento capaz de pegar alguém lá em Bonito e botar para escutar…
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – … as notícias daqui de Brasília, dos seus
Senadores do Mato Grosso do Sul. E essas notícias
conseguem chegar.
O rádio é utilizado como parceiro, como companheiro de alguém que está solitário e, naquele momento, precisa de algo para, inclusive, promover um certo
diálogo, ainda que unidirecional, mas que acompanha.
Alguém que, no momento em que dirige, tem a oportunidade de sintonizar no seu carro enquanto enfrenta
os engarrafamentos; consegue distrair-se um pouquinho, para suavizar esse estresse do engarrafamento,
ouvindo uma boa música. Ou para alguém, meu caro
Figueiró, como na Bahia, que, quando sai do seu distrito para ir à sede do Município, pelo rádio, avisa ao
povo em casa que está na roça, dizendo: “saí da sede
do Município; daqui a pouco, chego aí”. O velho rádio
serve como radiocomunicador.
O velho rádio serve como instrumento de defesa
civil, para comunicar populações em diversos lugares,
sobre clima, sobre alterações. Portanto, o velho rádio
vai se repaginando, o velho rádio vai se notabilizando,
exatamente, pelo uso cada vez mais frequente das
ferramentas.
E há uma coisa muito mais interessante, meu caro
Figueiró. O senhor é um homem que vivenciou mais
do que eu, até pela possibilidade que Deus lhe deu.
As pessoas às vezes falam naquele negócio de idoso,

646

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

terceira idade, não sei o que, ou até, em uma linguagem muito antiga, dizem: “o senhor é velho”. Costumo
dizer que não. Digo sempre que o sujeito é abençoado,
porque Deus lhe está permitindo viver mais e mais.
Isso não é uma coisa qualquer; isso é uma dádiva. E
V. Exª está exatamente nesse quadrante da sua vida,
de experimentar essa dádiva de Deus. Portanto, acumulou mais do que nós.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – E o velho rádio serve, efetivamente, para
coisas fundamentais. Por exemplo, às vezes, alguém,
sendo um bom locutor, consegue traduzir para nós
em palavras, e terminamos formatando uma imagem
daquilo que nos foi falado. O sujeito faz a transmissão
tão bem acentuada que é capaz de nos promover enxergar algo que vem pelo vento, obviamente que com
uma dose de imaginação muito grande.
Portanto, essa medida de hoje foi importante
para criarmos essa estrutura, neste novo tempo de
tecnologia, para podermos dar uma repaginada no
rádio, meu caro Aloysio, no rádio AM nas pequenas
cidades. Portanto, a estimativa é de que mais de mil
rádios no Brasil terão a oportunidade de migrar, alterar
a sua faixa de frequência, para ter uma melhor qualidade, para ganhar, diria, com a possibilidade de a voz
do locutor chegar inteira, pelo vento, ao vivo, inteiro e
em cores. Portanto; é mais um passo importante para
o Dia do Radialista.
Aproveito para encerrar, meu caro Figueiró, desejando a esses bravos companheiros radialistas, aqueles
que fizeram no rádio, no momento mais difícil, a proeza,
num pedacinho, num espaço fechado, um velho transmissor. E eu sei o que é essa proeza porque, quando
eu era um menino de nove anos de idade, montei o
meu primeiro rádio – essa foi minha grande proeza –,
conhecido, na nossa linguagem, como rádio Galeno.
Era uma garrafa de Q-Boa, uma garrafa plástica, em
que coloquei uma bobinazinha, enrolei, arranjei um par
de fios para fazer de antena, e aí tive a oportunidade
de fazer, ainda um jovem de nove anos, a minha experiência no mundo da eletrônica, que depois me jogou na minha profissão, na área de telecomunicações.
Portanto, o dia de hoje para os radialistas é um
dia especial e, ao mesmo tempo, ganham, neste dia
especial, a possibilidade de terem uma nova ferramenta no seu local de trabalho, com essa possibilidade concreta, real de utilizar agora, em outra faixa de
frequência, o sinal do rádio.
Portanto, como diz o velho Woody Allen: a era do
rádio continua viva, firme, presente na vida de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos a V. Exª,
Senador Walter Pinheiro. V. Exª me fez recordar o passado. Eu também tenho algumas histórias a contar,
talvez tenha possibilidade disso.
Também o saúdo e a todos aqueles que hoje comemoram do Dia do Radialista.
Com a palavra, o eminente Senador Renan Calheiros, ilustre Presidente da nossa Casa.
V. Exª tem o tempo regimental que quiser, Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Presidente Figueiró.
Em primeiríssimo lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, queria comunicar que hoje
tive a satisfação de participar de solenidade, no Palácio
do Planalto, com a Presidente Dilma, que transformou
as rádios AM em FM.
E, aproveitando a oportunidade, quero celebrar
também, como muitos Senadores já o fizeram aqui
desta tribuna, o Dia do Radialista brasileiro.
Sr. Presidente, desde a posse da nova Mesa Diretora, o Senado Federal, na tentativa de se modernizar e se adequar à austeridade que os novos tempos
exigem, adotou um programa de racionalização.
As medidas adotadas na redução de gastos com
pessoal, custeio e investimentos importam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em uma economia superior a R$300 milhões, no biênio 2013/2014. Só para
compreensão de todos, do orçamento do Senado Federal, 82% são consumidos com pessoal, 14% com
custeio e apenas 2% com investimentos.
Para demonstrar que não somos perdulários,
que o Senado não é irresponsável, basta ver que, até
setembro deste ano, utilizamos apenas 67% do nosso
orçamento anual. Só para se ter uma ideia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do êxito do programa de
racionalização, sem prejuízo do funcionamento da Casa,
entre fevereiro e setembro, já tínhamos ultrapassado a
meta e alcançado uma economia de R$159,4 milhões.
Reitero, portanto, o que disse aqui no início da
gestão desta Mesa Diretora, que é, sim, possível se
fazer mais com menos.
Os números do Senado são públicos e constam
do relatório administrativo, que é detalhado e que está
disponível a todo cidadão, a qualquer momento, no
Portal da Transparência. Não se trata, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de propaganda ou marketing político-administrativo. São medidas reais, em vigor, verificáveis por quem quer que seja.
Srªs e Srs. Senadores, relevem que eu rememore
aqui, em poucos minutos, as principais providências,

NOVEMBRO DE 2013
79970 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para que elas não sejam embaçadas pela análise seletiva de alguns.
Entre as primeiras ações, foram eliminados o décimo quarto e décimo quinto salários dos Parlamentares
através do Decreto Legislativo nº 210 deste ano. Uma
economia – só com a eliminação do décimo quarto e
do décimo quinto salários – de R$ 4,3 milhões.
Entre gabinetes parlamentares, lideranças, membros da Mesa e na administração da Casa, foram extintas 613 funções comissionadas, o que corresponde
a cerca de 30% do quantitativo total. Só o corte das
funções comissionadas, Sr. Presidente, gerou uma
economia de R$6,5 milhões.
Ainda na esfera dos gastos federais, implementamos também a jornada corrida de 7 horas. Cinquenta
mil horas foram, com essa medida, adicionadas à jornada anual, evitando novas contratações, o que implicará uma economia substancial no biênio.
A ampliação da jornada de trabalho acarretou
até aqui, até o mês de setembro, uma economia de
R$41,7 milhões.
Promovemos também a extinção ou fusão de estruturas administrativas, como Interlegis, Unilegis e ILB,
e cancelamos ou reduzimos os valores de contratos
com terceirização de mão de obra. Sete contratos, como
todos acompanharam, sofreram redução de gastos.
Outros dois contratos de terceirização foram completamente extintos.
Continuaremos, Sr. Presidente – esse é o nosso
compromisso –, fazendo essa redução.
No total, ocorreu a redução de 25% do valor
dos contratos pelo Senado Federal, numa economia
de R$4,2 milhões. Os contratos emergenciais, como
todos acompanharam, também foram proibidos e os
gastos com material de consumo foram reduzidos em
R$4,4 milhões.
No intuito de eliminar privilégios, os profissionais do Serviço Médico do Senado Federal passaram
a atender toda a população do Distrito Federal. E o
mesmo, Sr. Presidente, ocorre com os equipamentos
hospitalares. Foram doados trezentos equipamentos
e mais de seis mil medicamentos.
Em contrapartida, recebemos profissionais da
área de informática, gestão pública e manutenção predial. A economia já é até aqui de R$1,8 milhão.
Na Gráfica do Senado, Sr. Presidente, houve
uma expressiva redução dos impressos e também foi
suspensa a distribuição de kits de informática às câmaras municipais, o que implicou uma economia de
R$6,8 milhões.
O contingenciamento de atas de registro de preço
gerou uma economia de R$13,4 milhões.
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De outro lado, o fim do contrato do Clipping de
Notícias, por exemplo, resultou numa economia de
R$1,5 milhão, e conseguimos, ainda, uma economia
de outro R$1,1 milhão na redução de gastos com passagens e diárias, que devem continuar sendo, mais e
mais, reduzidas.
As nomeações foram proibidas durante o ano de
2013, e mais de 160 cargos foram bloqueados, bem
como foi estabelecido um prazo de dois anos para o
cargo de Diretor de Compras e Contratações e também para a Diretoria de Controle Interno.
Recentemente, Sr. Presidente, mesmo dispondo
de prazo até o trânsito em julgado, o Senado se comprometeu a cumprir imediatamente o acórdão do Tribunal de Contas da União, determinando o cumprimento
do teto salarial, medida que implica uma economia de
R$1,3 milhão/ano.
É sempre bom repetir, em nome da memória e da
justiça, que o Senado pediu auditoria de sua folha de
pagamento. Foi o Senado que pediu, Senador Aloysio,
ao Tribunal de Contas a auditoria de sua folha de pagamento, auditoria que resultou no acórdão deste ano.
A Mesa Diretora aprovou ainda a fixação de uma
taxa de ocupação dos imóveis ocupados por não Senadores, que serão retomados de acordo com o calendário que esses ocupantes apresentaram.
As reuniões de comissões compostas por não
Parlamentares são feitas exclusivamente em Brasília,
e os ramais foram limitados para fazer ligações DDD,
DDI e celulares.
Também foi extinta a lotação de servidores no
antigo Senadinho, do Rio de Janeiro.
Agora, respeitando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o sagrado direito à crítica, não é possível comparar desiguais ou embaçar a realidade recorrendo a
análises pontuais ou seletivas.
O Senado possui, como todos sabem, 2.991 servidores efetivos e 3.241 funcionários comissionados,
que, a despeito do que pretendem fazer crer, trabalham
tanto quanto os demais servidores.
O relevante, sob a égide da economicidade no serviço público, é o custo desses servidores. Permitam-me
explicitar, já que a simples relação entre a quantidade
de servidores efetivos ou comissionados não guarda
nenhuma relação com a economia que estamos efetivamente implementando.
Os 2.291 servidores efetivos custaram, entre janeiro e setembro, R$1,8 bilhão, 88% dos gastos. Já
os 3.241 comissionados, R$258,3 milhões. Para os
cofres públicos, para o bolso daqueles que pagam os
impostos, o custo entre um e outro é sete vezes menor. Outra realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não houve aumento de gastos com comissionados.
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Pelo contrário, houve redução, porque nós cortamos
perto de 250 comissionados. E, só para lembrar, uma
das medidas da Mesa Diretora foi limitar o desmembramento de cargos comissionados ao máximo de 55
com a mesma verba. O limite anterior era de 75.
Dos 3.241 comissionados, 292 têm vínculo com
a administração pública. Sem esses, portanto, 292
servidores cedidos a outros órgãos da administração,
que ocupam funções, o número de comissionados é,
efetivamente, de 2.949 servidores, sendo, portanto,
inferior ao número de servidores efetivos. Comparado
a fevereiro de 2013, data da posse da Mesa Diretora,
foram reduzidos 231 cargos comissionados.
Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
importante salientar que as despesas com pessoal do
Senado estão abaixo do limite autorizado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é de 0,86% da receita
corrente líquida. No nosso caso, as despesas atingiram
apenas 0,41% da receita corrente líquida.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP. Fora do microfone.) – V. Exª me permite um
aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Com muita satisfação, Senador Suplicy.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Caro Presidente Renan Calheiros,...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
eu queria anotar, porque o meu gabinete é constituído apenas por servidores comissionados. E nenhum
deles, à exceção do chefe de gabinete, tem qualquer
vínculo partidário. Nenhum deles foi por indicação política, todos estão no gabinete por exclusivo critério de
competência. E mesmo o chefe de gabinete está nesse
lugar – a vinculação é um detalhe, a vinculação partidária –, está ali porque é extremamente competente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Sem dúvida.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Então, eu queria dizer a V. Exª que é preciso olhar e avaliar
o desempenho funcional de acordo com a produção
e a produtividade, de acordo com o custo/benefício,
avaliar todos esses critérios. Então, o número visto
assim, o número é menor porque muitos servidores...
(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
Nós temos que fazer menos economia também aqui...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Com o som.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
No som, Presidente. Mas muitos se aposentaram. Se
comparar os dados da legislatura passada com essa,
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muitos servidores se aposentaram e os concursos feitos
não foram preenchidos por questão de economia do
Senado. Eu acho que tem que ser feito. Então, tem que
avaliar esses detalhes. Mas quero dar um testemunho
pessoal, de que os 21 servidores do meu gabinete em
Brasília e Porto Alegre, é o total que tenho, são comissionados e não estão ali por indicação política; estão
ali por competência nas suas respectivas áreas. E tenho muito orgulho dessa equipe que trabalha comigo.
Também queria dizer a V. Exª, sobre o critério dado à
escolha do chefe de gabinete é por uma escolha de
pessoa de estrita confiança do Parlamentar. Foi uma
decisão importante, com todo o respeito que eu tenho
a todos os servidores do Senado Federal, excelentes,
pessoal que trabalha na televisão, que trabalha em
toda a área de comunicação do Senado, na área de
marketing, na área da Mesa do Senado, não temos
nenhuma queixa, todos são dedicadíssimos. A Consultoria Legislativa desta Casa dá orgulho a qualquer
Parlamento do mundo, pela qualificação, pela especialização e pela dedicação que tem. A gente entrega um
pedido de leitura, de confecção de um parecer sobre
uma determinada matéria e isso é feito no menor prazo
possível. Então, é preciso reconhecer a qualidade desse
servidor, mas, ao mesmo tempo, também preservar o
direito para composição de um gabinete parlamentar.
Muito obrigada, Presidente e parabéns.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Agradecemos à Senadora Ana Amélia.
Realmente, essa intervenção é uma oportunidade
para que possamos explicar essas circunstâncias sem
uma análise específica e sem uma comparação indevida de coisas que, absolutamente, não têm nada a ver.
Antes de conceder a palavra ao Senador Suplicy,
quero só lembrar o fato que havia citado antes, aqui,
que as despesas do Senado Federal estão abaixo do
que autoriza a Lei de Responsabilidade Fiscal. De
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 0,86%
da receita corrente líquida da União, e, hoje, a despesa atinge apenas 0,41% da receita corrente líquida.
Com muita satisfação, ouço o Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Sr. Presidente, quero enaltecer o esforço
da Mesa Diretora, de V. Exª, para que, primeiro, tenhamos um procedimento mais transparente possível. As
diversas medidas que vêm sendo adotadas fazem com
que o Senado caminhe na direção de cada vez mais
ter a sua administração inteiramente conhecida pela
opinião pública, pelos eleitores, pelos que acessam o
site do Senado, inclusive, o Portal da Transparência.
Por exemplo, o Congresso em Foco, um sítio eletrônico
que coloca como sua principal atribuição acompanhar
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o que é feito aqui em ambas as Casas do Congresso Nacional, a cada período, faz análises daquilo que
caracteriza a administração do Senado, e essas medidas que V. Exª citou são muito positivas. Inclusive, a
solicitação ao Tribunal de Contas para fazer...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... a auditoria do Senado, a constatação
de que havia um número significativo de funcionários
acima do teto, a correção com respeito a esta situação.
Ainda gostaria de assinalar, a Senadora Ana Amélia
acho que não mencionou, mas, ainda ontem, a Comissão de Assuntos Econômicos, na terça-feira, aprovou
projeto de lei dela, que segue a proposição que a Senadora Gleisi Hoffmann, hoje Ministra da Casa Civil,
havia colocado para que não tivéssemos o 14º e o 15º
salários mencionados por V. Exª.
E agora, por esta proposição, aqueles que eventualmente formos reeleitos, então, não precisaríamos,
porque continuaríamos na Casa. Despesas, digamos,
de transporte e de mudança, nós não teríamos esse
pagamento, que estava antes definido apenas para o
começo e o fim do mandato. Se eu merecer a confiança
do povo de São Paulo, vou estar nesse caso aí, porque,
se reeleito, não terei, pela proposta da Senadora Ana
Amélia, essa contribuição adicional. É só para citar.
Meus cumprimentos, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Sr. Presidente, também quero cumprimentar V. Exª pelo
esclarecimento que está prestando hoje a respeito
de noticiário que afirma que, com Renan, as despesas com comissionados aumentaram, ou o número
de cargos comissionados aumentou, enfim, fazendo
a proporção com o número de cargos efetivos. Em
primeiro lugar, para dizer que, como todos nós sabemos, a Mesa não é Renan. A Mesa é um órgão
colegiado, onde nós temos representantes de vários
partidos. E o meu Partido, o PSDB, ocupa um cargo
muito importante na Mesa Diretora que é a Primeira
Secretaria, que já foi ocupada, aliás, na Mesa anterior,
pelo Senador Cícero Lucena; hoje é o Senador Flexa
Ribeiro. A Mesa age, portanto, como órgão colegiado,
no qual V. Exª é um primus inter pares. Creio que faz
bem V. Exª em relatar as medidas que estão sendo
tomadas pela atual Mesa Diretora no sentido de reduzir as despesas. V. Exª tem inteira razão ao dizer
que não se podem comparar situações desiguais. O
critério de nomeação de pessoas em razão da con-
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fiança do parlamentar é próprio da atividade parlamentar. Um parlamentar exerce mandato político, e é
normal que se cerque de pessoas da sua confiança
– da sua confiança técnica, com identidade política
com as suas ideias, que possam colaborar com ele e
que colaboram com dedicação extrema. Aqui não há
horário. As pessoas entram aqui de manhã e ficam
aqui enquanto a sessão continuar. Aqui não há limite
de horário. Aqueles que ocupam cargo de confiança
vivem numa situação precária, porque dependem
do nosso mandato. É uma situação de instabilidade
funcional. E aqueles que são concursados passaram
em concursos duríssimos. As provas de seleção para
ingresso no Senado são provas muito exigentes. Tenho, no meu gabinete, uma feliz mistura de servidores
que ocupam cargo de provimento efetivo e cargo de
confiança, e é possível manter a memória das legislaturas passadas. São servidores que trabalharam
com o Senador Marco Maciel e com o Senador Tasso
Jereissati, e que guardam a memória de legislaturas
passadas, com outros que vieram agora comigo. E
creio que essa combinação é muito importante para
que o Senador tenha apoio o mais sólido possível para
sua atividade parlamentar. Mas o meu objetivo principal, nesta intervenção, Presidente, é cumprimentá-lo
pelo esclarecimento que faz e cumprimentar a Mesa
Diretora pelo esforço que vem realizando.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Eu agradeço, igualmente, o aparte do Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
Só a título de comparação, Presidente, a Câmara dos Deputados, segundo dados constantes do
Portal de Transparência da Câmara, possui 10.477
comissionados. E a Assembleia Legislativa de São
Paulo possui 5.205 comissionados, contra 1.050 servidores efetivos.
Aqui no Senado, existe uma proximidade na relação entre comissionados e efetivos há pelo menos
seis anos. A verdade única e irretorquível é que estamos enxugando os custos e mantendo a eficiência.
Só em corte com gasto de pessoal, economizamos, este ano, até setembro, R$117,5 milhões. Se
adicionarmos a economia feita nos contratos de terceirização, passamos para um enxugamento de mais
de R$120 milhões.
Esses são, Sr. Presidente, Srs. Senadores, números abertos e suscetíveis a qualquer investigação
ou auditoria que se queira fazer, seja do Tribunal de
Contas, seja do Ministério Público, seja de qualquer
órgão de controle.
Mas, felizmente, e de maneira insólita, estamos
sendo criticados por uma iniciativa positiva, que foi pro-
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mover um enxugamento de gastos sem precedentes
na história do Senado Federal.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, todas as notícias que lemos nos jornais, vemos na televisão ou na
internet sobre eventuais contradições da Casa só são
possíveis, Sr. Presidente, porque, ao dar transparência
absoluta, facilitamos o controle social, e isso, sem dúvida, como todos sabem, é muito positivo. O controle
social nos ajuda a corrigir erros, a eliminar vícios e a
aperfeiçoar distorções.
No quesito transparência e controle público, aprofundamos o muito que já foi feito. Sem custos, criamos a Secretaria de Transparência e Controle Social
e instalamos o Conselho de Transparência, que conta
com integrantes da sociedade civil especializados no
assunto. É a primeira vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que isso acontece no Brasil com relação a um
dos Poderes da República.
Incluímos, no Portal da Transparência, os valores dos salários dos servidores aposentados e ex-parlamentares e também inserimos o bem ou serviço
contratado com recursos da verba indenizatória, entre
outras informações, como salários, contratos, licitações,
etc. Só não está disponível no Portal da Transparência
do Senado Federal a informação legalmente protegida pelo sigilo.
Adotamos, ainda, várias medidas internas a fim
de fortalecer o Legislativo, como as sessões temáticas
para aprofundar as discussões e a obrigatoriedade de
os dirigentes das agências reguladoras, Ministros das
Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça prestarem
contas anuais ao Senado Federal.
Depois da lei que obriga a discriminar o preço
dos impostos nos produtos, que tive a honra e a satisfação de apresentar, o Senado também vai avaliar
periodicamente o Sistema Tributário Nacional e aferir
a carga tributária que recai sobre a atividade produtiva;
rediscutirá a distribuição das receitas tributárias entre
a União, Estados e Municípios.
A avaliação também vai ocorrer com relação às
políticas públicas. Em busca de novas e modernas
leis, foram instaladas comissões de alto nível destinadas a subsidiar o Congresso Nacional. Entre elas,
Sr. Presidente, a que está fazendo a consolidação dos
diplomas legais e que está regulamentando os 142
dispositivos constitucionais; a que está atualizando,
modernizando a Lei de Execução Penal; a que vai
atualizar a Lei de Arbitragem, que já está tramitando
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal; e a comissão para propor a atualização do
Código Comercial.
O Senado, este ano, igualou direitos ao aprovar
a lei que estendeu direitos trabalhistas aos trabalha-
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dores e trabalhadoras domésticos. Mais de 7 milhões
de profissionais passam a contar com FGTS, horas
extras, entre outros benefícios.
O mesmo ocorreu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com o Estatuto da Juventude e com o projeto
que obriga a reconstituição de mama pelo Sistema
Único de Saúde.
Ocorreu também com a transparência do ECAD,
com a regulamentação da profissão de vaqueiro, com
o direito à transmissão da permissão do taxista, com
o orçamento impositivo, a análise dos vetos, o financiamento da saúde, que estamos a votar, os royalties
do petróleo para a educação e para a saúde, e tantas
outras propostas que foram aprovadas pelo Plenário
do Senado Federal.
Esse vigor legislativo, Sr. Presidente, voltado para
a sociedade e não para grupos poderosos, também foi
verificado logo após a volta do civismo, no meio do ano.
Aprovamos, como todos acompanharam, mais de 40
propostas em menos de 20 dias, dando respostas às
demandas das ruas.
Dessa forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o Senado Federal, administrativa, política e institucionalmente, está no caminho certo, está no caminho
que a sociedade quer, e nós vamos, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, seguir em frente com a nossa missão
legislativa, fiscalizadora e com a racionalização dos
custos internos.
Senador Roberto Requião, estamos aproveitando
a oportunidade para prestar alguns esclarecimentos.
E vai ser sempre assim. É que o processo de transparência que estamos vivendo no Senado Federal,
entre outras coisas, exige, toda vez que houver uma
matéria, que haja, do ponto de vista do Senado, uma
informação no sentido de segurar aquela matéria ou
de, evidentemente, contestá-la, do ponto de vista da
sociedade.
Ouço V. Exª, no momento em que me preparo
para encerrar o meu discurso, a minha intervenção.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Só para lhe dar uma força a mais... (Fora do
microfone.) Nós temos conversado privadamente e
quero fazer isso publicamente, para reforçar a atitude
que V. Exª está tomando e vai tomar. Eu, algum tempo atrás, vim à tribuna e revelei que eu tinha pedido
uma passagem ao Senado para uma viagem oficial
ao México. O Senado me retirou uma passagem – o
Senado tira passagem executiva para os Senadores
– por R$17.600. Chegando em casa, tive o manifesto
desejo da minha mulher de ir comigo a essa viagem.
Pela internet, acessei o site da empresa aérea, no
mesmo avião, na mesma categoria, e ela foi sentada
ao meu lado, por R$4.400. Denunciei isso no plenário,
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isso não foi a lugar algum – V. Exª não era Presidente
do Senado ainda. Conversando com donos de empresas aéreas, disseram-me que provavelmente estariam
fazendo o que eles chamam de clonagem. O que é clonagem? – é uma hipótese que estou levantando, com
informações que recebi no mercado. Fazem um contrato com uma empresa ou com algum órgão público
como o Senado da República; tiram uma passagem
pelo valor mais alto e mais absurdo possível e cobram
do órgão, mas, na verdade, pagam a companhia por
um valor lá embaixo. E cobram por um valor mais alto.
Eu levei ao conhecimento de V. Exª que ontem, ou
antes de ontem, o Senador Walter Pinheiro passou
por situação semelhante. O Senador Walter Pinheiro
foi representando o Senado numa viagem, se não me
engano, à Europa ou aos Estados Unidos. O Senador
recebeu uma passagem que, segundo ele, custou
R$20 mil. Na sua casa, à noite, ele acessou o site
da empresa aérea e comprou, no mesmo avião, uma
passagem por R$4 mil e poucos. Ele tentou conversar
com a empresa fornecedora, e a empresa disse que
o preço dela era aquele. Então, ele comprou a passagem, devolveu a passagem do Senado para a estrutura
do Senado e está tentando agora o ressarcimento da
sua viagem pelo preço que ele pagou: pouco mais de
R$4 mil. Então, nós temos que começar a jogar duro
nessas coisas. E eu sei que, quando a gente mexe no
vespeiro, as vespas se alvoroçam, e V. Exª vai tomar
algumas picadas nesse processo.
Eu só quero lhe dizer, Senador Presidente, que
V. Exª terá, não tenho sombra de dúvida, a solidariedade do conjunto dos Senadores para atitudes sérias
de moralização. Mas esta questão das passagens tem
que ser resolvida. O Senador Valadares me dizia a
mesma coisa. Ele tem tirado passagens pela empresa,
uma tal empresa que servia ao conjunto dos Senadores – que eu não uso, eu tiro diretamente, pago e peço
ressarcimento –, e ele notou que a tal empresa estava
cobrando dele valores extraordinariamente mais altos
do que aqueles que ele conseguiria diretamente com
as empresas aéreas. Esse é um problema antigo, e eu
vejo uma resistência brutal para a correção. Eu já tive
de V. Exª a informação de que afastou a empresa que
fazia o serviço, mas, pelo o que me disse o Senador
Walter Pinheiro, o novo sistema está tendo a mesma
distorção. Era essa a informação que eu queria trazer
com a máxima solidariedade, absoluta, para uma mão
forte na correção desses processos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/
PMDB – AL) – Eu quero, mais uma vez, agradecer
ao Senador Roberto Requião pela informação e, mais
do que pela informação, pela oportunidade que a in-
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formação nos possibilita no sentido de corrigir essas
distorções.
Nós estamos reduzindo a despesa com passagem no Senado Federal, mas não tem sido fácil, porque nós precisamos de um critério que dê absoluta
transparência com relação à aquisição de passagem,
para Senador e para servidor.
Isso tudo acontece, Senador Requião, ainda pela
percepção de alguns – felizmente de alguns poucos
– de que o dinheiro público não tem dono. Mas isso é
um equívoco, um erro. Dinheiro público é o que tem
mais dono, que são todos os contribuintes.
Eu acho que nós temos que ver, no Brasil, na
iniciativa privada mesmo, os melhores exemplos,
para que nós possamos, do ponto de vista da aquisição, das licitações, de tudo do Senado Federal,
corrigir alguns equívocos, algumas distorções que
ainda persistem. Mas tenho absoluta convicção de
que serão corrigidas.
Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB –
PB) – Presidente, serei bastante breve, embora V. Exª
esteja na condição de orador, mas prestando contas
ou esclarecimentos na condição de Presidente. Quero
apenas fazer minhas as palavras dos que me antecederam, mas também fazer um registro. Eu acho que
o Senador Requião chama atenção para um detalhe
que, para mim, é muito importante:.é que o único
responsável pela administração não é apenas a Presidência ou mesmo a Mesa; cada Senador também
tem que estar atento, colaborando com idéias, com
sugestões e com práticas para que o bom gerenciamento da Casa seja executado, com as cautelas e
com os cuidados que V. Exª acaba de colocar. Mas
eu vou aproveitar, já que V. Exª está encerrando seu
pronunciamento, para dizer que aconteceu, há pouco,
algo, um detalhe interessante. Recebi uma ligação
de um servidor – não sei quem é – que ocupava um
cargo aqui, no Senado, e que mudou de cargo, e foi
solicitado a ele cerca de 21 ou 22 informações, em
sua maioria na condição de certidão de Supremo, de
ação civil, criminal, de vários níveis, entre outras. Essa
situação colocada pelo servidor, para mim, é algo que
se pode ver de duas formas: como um processo burocrático – já que ele estava em um cargo e mudou
de cargo, e exigiram inclusive atestado de residência
–; ou pode ser visto – e eu prefiro ver assim – como
uma cautela da Casa – está certo? – no sentido de
nomear pessoas que, efetivamente, não tenham,
vamos dizer assim, algo que venha a desaboná-las.
Então, eu estou só registrando isso para que todos
tenham uma compreensão do quanto é difícil administrar uma Casa pública como a nossa. Mas todo o
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esforço é pouco e é válido para que possamos errar
o menos possível. E quero parabenizar o trabalho que
a Mesa vem fazendo.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Eu agradeço a V. Exª.
E quero encerrar, Sr. Presidente, fazendo aqui
uma rápida leitura, se V. Exª me permitir, da carta que
nós mandamos ao jornal, em face da matéria publicada.
O Senado esclarece que, desde o início do
ano, a Mesa Diretora do Senado Federal vem
implementando cortes que já atingiram, em
setembro de 2013, uma economia de R$159,4
milhões. A meta para o biênio 2013/2014 é de
R$300 milhões.
Os cortes ocorreram em despesa com pessoal, custeio e investimento: as despesas com
pessoal consomem 82% do orçamento do Senado; já os gastos com o custeio respondem
por 14% do orçamento do Senado; e as despesas com investimentos correspondem a 2%
do orçamento do Senado Federal.
Apenas no item redução de gastos com pessoal, alcançamos uma economia de R$117,4
milhões, até setembro de 2013. Se acrescidos os cortes com mão de obra terceirizada, onde foram reduzidos 25% dos contratos, R$4,2 milhões, a economia supera os
R$120 milhões.
A relação entre cargos comissionados e os efetivos é mais ou menos próxima desde 2008, e
a única oscilação significativa que houve nessa relação de cargos efetivos e cargos comissionados ocorreu entre 2002 e 2003. A atual
Mesa Diretora cortou cargos comissionados
e estabeleceu que os mesmos só poderiam
ser desmembrados no limite de 55 – o limite
anterior era de 75.
O custo com os 3.241 comissionados, entre
janeiro e setembro deste ano, foi de R$ 258,3
milhões contra R$1,8 bilhão gastos com os
2.991 servidores efetivos – quase sete vezes
superior.
Dos 3.241 comissionados, 292 têm vínculos
com a Administração Pública. Sem esses 292
servidores cedidos, que ocupam funções comissionadas em outros órgãos, o número de
comissionados é, efetivamente, de 2.949, inferior ao número de efetivos e menor em 231
vagas, em relação a fevereiro de 2013.
Conclui-se, portanto, que, nesse período, o Senado eliminou 231 vagas de livre provimento.
Paralelamente, os números de pedidos de
aposentadoria crescem na média de 40 soli-
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citações por mês – 40 solicitações por mês.
Só em 2013, a previsão é de um total de 363
aposentadorias. Se fôssemos seguir a lógica
defendida na matéria, a relação entre funcionários e efetivos, nós teríamos que contratar
todos os anos, mesmo por concurso, 363,
apenas para repor o número de servidores
existentes no Senado Federal, sem, com isso,
afetar – e esse é um compromisso da Mesa
– o gigantismo e os custos orçamentários do
Senado Federal.
Portanto, sob o princípio da economicidade,
sob a ótica do contribuinte, estamos conseguindo enxugar as estruturas administrativas,
sem comprometer o funcionamento do Senado.
Os números do Senado Federal são públicos
e suscetíveis a quaisquer confirmações ou
auditorias, seja pelo Tribunal de Contas da
União, seja pelo Ministério Público.
Apenas para efeito de comparação, a Câmara
dos Deputados possui 10.477 comissionados;
e a Assembleia Legislativa de São Paulo, 5.205
cargos de livre provimento e apenas 1.050 cargos de servidores efetivos. O número de cargos de livre provimento no Executivo – como
todos sabem – passa de 22 mil.
Senador Roberto Requião, eu já encerro. Foi a
nota que nós mandamos para o jornal, e eu gostaria
de torná-la pública ao País.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Só algumas observações. Em primeiro lugar,
é preciso que se registre que nós temos, no Senado
da República, funcionários de altíssima qualificação.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Foi o que dissemos aqui.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – E eu acredito, no entanto, que essa flexibilidade da contratação nos gabinetes e nas bases está
muito grande. Nós deveríamos ter um número menor
de funcionários e salários melhores. Essa possibilidade de subdividir desqualifica o funcionalismo e abre
um espaço para uma certa fisiologia nesse processo,
que acaba sendo objeto de pressão da base eleitoral
para o Parlamentar, para o Senador ou mesmo para
o Deputado. O outro aspecto é que esse problema
das passagens causa um constrangimento tão grande que eu, alguns dias atrás, fui, a convite do Senado
italiano, da Câmara de Deputados da Itália, fazer algumas palestras. Fui eu, convidado, e, fora da estrutura
parlamentar, foi o economista Carlos Lessa e o Darc
Costa – antigos Presidente e Vice-Presidente do BNDES. Eu estava tão atrapalhado com essa história de
passagens e de preços que, embora fosse um convite
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oficial e, posteriormente, eu fosse abrir um seminário
organizado pela Igreja Ortodoxa Russa, pelo Vaticano e pelo Governo russo – era o Diálogo das Nações,
com a participação de 60 países do mundo –, eu abri
mão não só da diária, mas abri mão das passagens
também. Porque, cada vez que nós entramos nesse
processo, nós ficamos objeto de uma observação exterior, e acabam atribuindo preços absurdos de passagens a nós mesmos. Em função desses absurdos
programados pela imprensa, eu entrei com uma ação
contra o jornalista Ricardo Boechat – e agora, há pouco, eu tive a boa notícia de que ele foi devidamente
condenado pela sua irresponsabilidade, numa Vara de
Curitiba, no Paraná.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Sr. Presidente, muito obrigado.
Agradeço a participação de todos, a intervenção
de todos.
Muito obrigado, sobretudo, pela oportunidade
de prestar esses esclarecimentos, aqui, da tribuna do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Presidente Renan Calheiros, é
uma honra muito grande para mim, transitoriamente
na Presidência desta Casa, dizer a V. Exª que o seu
pronunciamento foi extremamente oportuno, esclareceu à Casa e à Nação a verdadeira administração
da Mesa Diretora do Senado diante da aplicação dos
recursos públicos.
Eu desejo lembrar aqui um pensamento chinês
que diz que existem três verdades. Vou parodiá-las:
há a verdade de uns, a verdade de outros e a verdade verdadeira, que foi essa que V. Exª manifestou
da tribuna.
Eu me associo a todos os Senadores aparteantes,
dizendo-lhe que V. Exª nos deu tranquilidade absoluta
para dizer à opinião pública que aqui se trabalha, e se
trabalha com respeito ao dinheiro público.
Minhas homenagens também a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) –

ORDEM DO DIA
A Presidência, conforme acordo de Lideranças,
transfere para a Ordem do Dia da sessão deliberativa
de terça-feira as matérias constantes da pauta de hoje.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22-A, DE 2000
Continuação da votação, 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. (Orçamento Impositivo)
Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
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
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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
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 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
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349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz
Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e
2º ao art. 47 e dá nova redação aos incisos
III, IV e XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 e ao
§ 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo.
Pareceres sob nºs 1.063 e 1.205, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre as Propostas),
favorável, com votos em separado dos Senadores Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e
contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 755, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto
nos casos em que menciona, terminando com
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nº 645 e 1.205, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que altera os artigos 47 e
52 da Constituição Federal, para estabelecer
o voto aberto nas deliberações de cada Casa
e do Congresso Nacional.
Parecer sob nº 1.205, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza, favorável à Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013, pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela
rejeição das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela
apresentadas; pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2013, bem
como pela inadmissibilidade da Emenda nº
1-Plen a ela apresentada; e pela rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição nº 28,
de 2013.
9
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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10
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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57-A, DE 1999
Segunda 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.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
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;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
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do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
13
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.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se loca-
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lizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
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).
18
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).
19
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
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Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
20
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).
21
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).
22
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).
23
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).
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24
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).
25
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).
26
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).
27
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).
28
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
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les, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007;
66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009;
21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos Complementares, a fim
de que tenha tramitação autônoma (limites de
gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
29
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).
30
REQUERIMENTO Nº 1.247, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zezé Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 330, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (proteção, tratamento e uso dos
dados pessoais).
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Eu gostaria que a eminente
Senadora Ana Amélia me substituísse na Presidência
para que eu possa fazer, enfim, o meu pronunciamento.
O Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido, para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, primeiramente, eu gostaria de saudar, aqui desta tribuna, o
Dia do Radialista.
Eu me recordo de que, ainda muito moço, jovem
ainda, tive a oportunidade de ouvir a única rádio que
existia no sul de Mato Grosso do Sul antes da criação
do Estado. Era a chamada PRI-7, uma rádio da qual
você praticamente não conseguia ouvir a voz do locu-
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tor e muito menos as músicas daquele tempo. Nem sei
exatamente a maneira pela qual eles faziam a difusão
das músicas.
Recordo-me também de que, quando ia para a
fazenda de meus avós, na época da Segunda grande Guerra, eu conseguia ouvir com absoluta nitidez a
BBC de Londres, que era transmitida pela voz de um
locutor brasileiro, o Aimberê da BBC.
E relato aqui um fato particular. A minha avó era
de origem alemã e, à época, germanófila. Quando o
meu avô terminava de ouvir o programa da BBC de
Londres, que transmitia a notícia dos aliados, vinha a
minha avó e assumia o comando da rádio, a Transglobe, para ouvir o Deutsche Welle, que era o noticiário
da Alemanha então nazista. Não me esqueço disso.
E, ao final daquilo, meus avós ficavam tão divergentes com relação às notícias – um, anglófillo, outra,
germanófila – que inclusive não dormiam no mesmo
quarto. A guerra chegou até lá, aos rincões do meu
Mato Grosso do Sul.
Também quero dizer à Senadora Ana Amélia que,
muitas e muitas vezes – parece-me que era a Rádio
Gaúcha ou Rádio Farroupilha –, eu ouvia a sua voz
com a nitidez com que a senhora fala hoje e com o
interesse com que a ouço hoje.
Minhas homenagens, na sua pessoa, aos radialistas do nosso Brasil!
Srª Presidente, volto a esta tribuna para falar de
um dos assuntos que mais afligem o meu Estado, o
Mato Grosso do Sul: o impasse entre índios e não índios.
Há tempos venho proferindo discursos para denunciar a indiferença ou, melhor dizendo, a inconsequência do Estado na elaboração de um marco regulatório no processo de demarcação das terras indígenas. Irresponsabilidade e indiferença governamental à
parte, denúncias gerenciais de gravidade extrema vêm
ocorrendo sucessivamente. A multiplicação de casos
de desvirtuamento de procedimentos administrativos
referentes à demarcação de terras indígenas encaixa-se como uma luva nesse descaso fiscalizatório.
Por exemplo, registram-se ocorrências inaceitáveis na construção artificial de conflitos étnicos por
meio da “fabricação de terras indígenas” por parte da
Funai, com apoio de ONGs internacionais. Sucessivos
atos verdadeiramente fraudulentos se sobrepõem no
Mato Grosso do Sul desde o início dos anos 90. Trata-se de índios e não índios se destruindo até a morte
por causa de um pedaço de terra.
O cerne do problema é o descaso, o descompromisso das autoridades com a questão indígena no
País. O legado histórico desse embate traduz-se em
atos reiterados e mútuos de violência, sem que se alcancem quaisquer perspectivas de acordo. A neces-
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sária e responsável busca por soluções para vencer
tal impasse parece ter sido esquecida por todas as
partes envolvidas.
É deplorável o quadro de políticas governamentais desenhadas para o setor. De um lado, movem-se
as forças progressistas que desejam ocupar terras
ociosas em busca do desenvolvimento agrícola; de
outro, resistem comunidades indígenas e simpatizantes dessas comunidades contra incessantes e ilegais
invasões do patrimônio material e imaterial de sua
cultura. Nesse antagonismo de forças, competiria às
autoridades constituídas o dever de arbitrar o conflito
de acordo com o bem público.
Srª Presidente, como tenho exaustivamente enfatizado, o nó da questão indígena tem que ser desatado o quanto antes, Senador Lucena, sem que isso
implique iniciativas precipitadas, destrambelhadas ou
sobressaltadas. Compete ao Congresso Nacional exigir
que o Poder Executivo desempenhe suas atribuições
com observância do ordenamento jurídico constitucional do Brasil. Afinal de contas, trata-se de prerrogativa indelegável do nosso Legislativo, misto de direito e
dever, a bem dizer.
Agora, no meu Mato Grosso do Sul, a mídia local tem relatado “animosidade existente e grande risco
de conflito entre índios guaranis-kaiowás e produtores
rurais”. Tanto que a Polícia Federal está a postos na
região da terra em litígio, localizada desta vez no Município de Japorã, em Mato Grosso do Sul, na fronteira
do Brasil com o Paraguai.
Mas essa é apenas uma das 42 áreas conflagradas no meu Estado. E o que diz a Funai sobre isso?
Nesta manhã, recebemos a Presidente do órgão, Srª
Maria Augusta Assirati, em audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado.
Desejo confessar a V. Exªs que o depoimento da
Srª Presidente da Funai, por maior que fosse o seu
esforço intelectual, que reconheço, foi absolutamente
frustrante. S. Sª percorreu a periferia da questão indígena, sobretudo com relação ao conflitante tema das
demarcações de terras. Praticamente confessou não
saber qual é a posição do Governo em relação, mui especialmente, àquelas áreas conflitadas tanto em Mato
Grosso do Sul como nos demais Estados, os quais cito
aqui: Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Alagoas, tema da audiência pública de hoje.
Sabem V. Exªs, e é até público e notório em todo
o País, que há um clima de apreensão em Mato Grosso
do Sul, tanto da parte dos indígenas, que desejam mais
terras, quanto da parte dos produtores rurais, que a
justo título desejam mantê-los como sua propriedade.
A omissão do Ministério da Justiça, que representa o
Governo Federal, em dar um rumo certo e definitivo de
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como conciliar os interesses em atrito poderá provocar – quero repetir aqui com toda ênfase, como disse
lá na Comissão de Agricultura –, a partir do dia 30 de
novembro próximo, ações de parte a parte, ou seja, de
índios e não índios, que poderão trazer cenas trágicas
de derramamento de sangue – repito, cenas trágicas
de derramamento de sangue –, para o pesar de nós,
brasileiros, e o constrangimento nosso junto à comunidade internacional. A ameaça é grave. Que o Governo
Federal pense nisso. Repito: a ameaça é grave. Que o
Governo Federal pense nisso e fique alerta!
Mas, Srª Presidente, a situação das comunidades
indígenas no Brasil segue...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – ... seu ciclo irrefreável de flagelos e tragédia. Em
face do processo de modernização no País, culturas
milenares parecem fadadas ao extermínio cruel. Todavia, para reverter tal tendência, faz-se imprescindível
uma mentalidade mais arejada no tenso diálogo entre
o desenvolvimento econômico e a preservação étnica.
Enquanto esse ambiente não se instaura, devemos receber com deferência todas as sugestões que
porventura surjam no horizonte.
Nessa linha, Srªs e Srs. Senadores, em que pesem as mazelas apontadas, vale esclarecer, entretanto,
que parte dos problemas envolvidos poderia ser contornada mediante decisões tão simples quanto ágeis.
Talvez uma das mais perspicazes propostas em circulação nos últimos meses tenha sido a implantação
de cooperativas tipo kibutz, ou coisa semelhante, nas
terras indígenas demarcadas.
Trata-se de um modelo comunitário de exploração
econômica de muito sucesso, adotado pelo Estado de
Israel há décadas. Se provida de toda a estrutura necessária, se dotada de total assistência técnica e de
gestão por parte do Governo Estadual e/ou Federal,
a experiência não poderia falhar quando aplicada em
territórios indígenas.
Srª Presidente, eu teria mais alguns minutos?
(Pausa.)
Muito grato a V. Exª pela generosidade do tempo.
Com exceção provável dos índios da Região
Amazônica, para quem a caça e a pesca ainda são a
única forma de sobrevivência, as demais comunidades silvícolas brasileiras poderiam ser perfeitamente
adaptadas a novos modelos de exploração econômica
socialmente evoluídos e comercialmente prósperos.
Nesse contexto, não haveria praticamente nenhuma
necessidade de aumentar a quantidade de terras para
os índios que vivem fora da Região Amazônica.
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Evidentemente, à primeira vista, tal projeto assemelha-se a uma visionária utopia. No entanto, mediante estudos de pessoal especializado, devidamente
acompanhados de indispensável vontade política, as
chances de sucesso seriam muito grandes. A boa vontade das lideranças indígenas, da Funai, das ONGs e
de seus empedernidos antropólogos seria, igualmente,
indispensável, resultando na negociação de uma aliança ampla na sociedade em busca do equacionamento
da questão fundiária indígena no Brasil.
Trocando em miúdos, estimamos que os valores
hoje gastos para a compra de novas terras – e cada
vez mais terras! – seriam capazes de sustentar, ao fim
e ao cabo, todo o sistema aqui proposto.
Contudo, Srª Presidente, de volta ao cenário
nada alvissareiro da realidade brasileira, cumpre dizer, para desalento de todos, que o Governo Federal
está, mais uma vez, tentando empurrar com a barriga esse grave problema nacional. Chega até a recuar
em algumas promessas feitas em reuniões realizadas
nos últimos meses. E cito aqui, especialmente, o Sr.
Ministro da Justiça.
Autoridades apenas protelam a solução do problema e nada mais. Nada sensibiliza o Governo da
Senhora Presidente Dilma. No Mato Grosso do Sul,
mesmo alguns entendimentos que estavam sendo
costurados para financiar o acesso de estudantes indígenas à escola foram sumariamente engavetados. A
Funai já nos deu provas suficientes de que não dispõe
de condições para sequer atender às reivindicações
mínimas de educação dos índios. E isso, Srª Presidente, foi confessado hoje, na audiência pública, pela Srª
Presidente da Funai.
Na visão dos índios mais velhos, após tantos anos
de promessas de solução, não é mais possível postergar a posse definitiva das terras que eles consideram
tradicionais. Desejam, sim, que o Governo estabeleça um cronograma de ações efetivas e imediatas que
reduza a tensão fundiária. Reconhecem, entretanto,
os direitos dos proprietários rurais que, de boa-fé, se
apossaram das terras por direitos concedidos pelos
Estados e pela União.
Por fim, do lado dos produtores rurais, o grau
de insatisfação não se diferencia muito. Não somente
em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o País
dezenas de manifestações se multiplicam em protesto
contra a insegurança jurídica imperante em razão das
constantes invasões de grupos indígenas a fazendas.
Nos últimos anos, a ação ilegal de grupos indígenas
alastrou-se em ritmo assustador. E, como se sabe, a
segurança degenera-se quando o Estado não assegura
o direito de domínio das terras que ele, Estado, concedeu ao produtor rural e que este recebeu de boa-fé.
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Em conclusão, Srª Presidente, enquanto o Governo covardemente se cala, vale a pena, sim, apreciarmos
sugestões meritórias como essa da implementação
do sistema de kibutz em terras indígenas. Com isso,
problemas sociais e econômicos envolvendo a depauperação dos índios se resolveriam, ao mesmo tempo
em que a segurança jurídica sobre a propriedade das
terras em litígio seria mais facilmente garantida. Eis
a chave que faltava para o surgimento de uma nova
mentalidade nesse áspero diálogo entre índios e não
índios no Brasil.
Dizem por aí que os proprietários rurais não têm
solução. Aqui está uma que deve ser analisada com
todo o respeito que merece a classe rural de nosso
País, bem como a segurança de um direito e a prosperidade das comunidades indígenas.
É o meu pronunciamento, Srª Presidente.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento-o, Senador Ruben Figueiró.
Hoje foi muito produtiva a audiência na Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária com a Presidente da
Funai, Maria Augusta Assirati, embora muitas dúvidas
persistam nesse complexo tema que é a demarcação
de terras, o que provoca muita insegurança entre pequenos agricultores, especialmente os da região do
meu Estado.
Cumprimentos a V. Exa. Obrigada.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Lamentamos que V. Exa não pudesse estar
presente. Seria (Fora do microfone.) extremamente
valioso. Mas esteve lá um Deputado Federal do Rio
Grande do Sul, Deputado Alceu Moreira, que foi muito veemente no seu pronunciamento, e precisava sê-lo. É a voz do produtor rural, é a voz do homem do
campo, que precisava ser ouvido com veemência. V.
Exa é mais ponderada, o que é próprio da mulher. Mas
precisava de alguém dizer alguns desaforos lá, e ele
o fez, o bom gaúcho.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Ministério da Justiça, ao qual está
subordinada a Funai, está cercado de cruzes, para
revelar o risco desses conflitos.
Obrigada, e cumprimento-o, Senador Ruben Figueiró.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito pela Liderança do PSDB, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira. Em seguida, o Senador Cícero Lucena
e o Senador Sérgio Petecão.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS. Fazendo soar a campainha.) – Desculpe,
Senador Aloysio.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, peço-lhe desculpas...
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Fora do microfone.) – Pode falar primeiro, sem
problemas.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – É que, pela ordem, eu não tinha visto.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Fora do microfone.) – Eu falo depois de V. Exa.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador Eunício Oliveira.
Peço desculpas, porque estava olhando o plenário, e
V. Exa chegou na hora. Estava realmente confirmado.
Eu agradeço a sua compreensão.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira, como Líder
do PSDB, tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.)
– Muito obrigado.
Em primeiro lugar, Sra Presidente, Srs. Senadores, quero agradecer a proverbial gentileza do Líder
do PMDB, o ilustre Senador Eunício Oliveira, de quem,
além de ser colega, sou amigo e admirador, pelo seu
trabalho político e pela sua trajetória.
Sra Presidente, tenho observado que muitos Senadores da situação, quando confrontados com críticas da oposição, procuram atribuir-nos o estado de
espírito do pessimismo, como se fossem capazes de
radiografar a nossa alma ou classificar as nossas críticas como provindas de vozes agourentas, como se
nós desejássemos o mal do País. Não. A oposição,
todos sabemos, tem um papel na vida democrática
e o exerce por imposição do próprio eleitorado. Nós
estamos aqui cumprindo um papel institucional que é
absolutamente indispensável para o funcionamento
do Estado brasileiro, do Estado pluralista, do Estado
democrático.
Tenho procurado, Srª Presidente, nas críticas
que faço, servir-me sempre dos números oficiais, dos
dados fornecidos pelo próprio Governo para, a partir
deles, fazer as observações que entendo que devem
ser feitas no sentido de criticar visando à melhoria.
Eu volto ao tema da Petrobras. Tenho observado – e o Brasil todo o tem feito – com preocupação os
indicadores financeiros e a produção da Petrobras. E
esses dados sempre mostram, na crueza dos números, um contraste entre o ufanismo e a fantasia, que
caracterizam os discursos oficiais, e a bruta realidade.
A gestão da Petrobras talvez seja hoje o exemplo mais
expressivo da divergência crescente entre a realidade
econômica e a propaganda oficial.
Vou me basear, como tenho feito outras vezes, em
dados oficiais e, dessa vez, nas informações e declarações constantes do balanço do terceiro trimestre da
Petrobras, que foi divulgado agora, no dia 25 de outubro.
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O primeiro ponto que quero destacar, Srª Presidente, é que o resultado operacional e o lucro da
empresa continuam declinando. Não se trata de um
declínio episódico, mas de uma tendência que vem
sendo observada. O lucro líquido caiu de R$6,2 bilhões
no segundo trimestre para R$3,4 bilhões no terceiro
trimestre. Quer dizer, quase a metade de redução do
lucro líquido.
A produção sofreu uma queda pequena, mas
queda de 1%, se tomarmos o período de janeiro a setembro de 2013 em comparação com o igual período
de 2012. Então, a produção se mantém praticamente
estável, não aumenta, diminui um pouco, e o lucro líquido despenca.
Muitas explicações têm sido aventadas para esse
fenômeno, que vem se verificando, repito, já há algum
tempo. A explicação mais corrente e talvez a mais simplista seria a de jogar toda a culpa dos maus resultados da Petrobras no controle de preços que o Governo
vem impondo à empresa.
É verdade, trata-se de um controle desastrado,
que tem contribuído para a asfixia financeira, para a
descapitalização da empresa, para a sua desvalorização patrimonial. E um controle que não pode se prolongar indefinidamente. O Governo já fala, e voltarei a
este ponto, na atualização, no reajuste do preço dos
combustíveis.
Mas essa talvez não seja a maneira mais correta,
o enfoque mais adequado para analisar a gestão da
empresa e os problemas que ela conhece, porque, se
examinarmos com atenção os dados desse balanço
a que me refiro, poderemos verificar que a política de
controle de preços é um problema, mas é apenas um
dos muitos problemas da empresa. E talvez nem seja
o mais grave.
Quando assumiu a presidência da empresa, a
Srª Maria das Graças Foster impôs para si como uma
das principais metas a redução de custos e os ganhos
de eficiência. Esses objetivos, infelizmente – redução
dos custos e ganho de eficiência –, não estão sendo
alcançados, e os dados são eloquentes.
O conceito mais importante para verificar a evolução dos custos é o chamado lifting cost. É um palavrão em inglês que significa o seguinte: é o custo de
cada etapa da extração até o ponto em que o petróleo
esteja disponível para ser transportado para o refino
ou para a exportação, o custo de cada etapa.
O lifting cost em dólar da Petrobras, desconsiderando as participações governamentais, aumentou 8%
entre os períodos de setembro de 2012 e setembro de
2013. Saltou de US$13,79 para US$14,71. Eu estou
falando em custo em dólares.

662

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E é bom lembrar que o dólar, nesse período, teve
uma grande valorização, o que só piora o quadro, uma
vez que parte do custo da empresa, como mão de obra,
por exemplo, é denominado em real.
E é preciso que a Presidente Graça Foster explique esse aumento de custo, que vai exatamente no
sentido contrário ao objetivo que ela anunciou quando
assumiu a direção da empresa: Vou reduzir os custos.
E os custos aumentam. Por quê? É preciso que ela
venha explicar.
A produção não cresce, já disse, mantém-se
praticamente estável; os resultados se deterioram –
já dei o número, a queda do lucro líquido –; e à moda
de bode expiatório lança-se toda a culpa na política –
equivocada – de controle de preços.
A situação é mais grave do que isso, a explicação é mais profunda, talvez mais profunda do que o
próprio o pré-sal.
Se continuarmos a análise do balanço, queria levantar outra questão que me causa preocupação. Ela
se encontra nos comentários ao balanço, dirigidos pela
Presidente da empresa aos investidores e acionistas.
E aí nós encontramos a seguinte justificação para
a incapacidade de expandir a produção no terceiro trimestre. Já vimos que a produção não se expandiu, e
a Presidente Graça Foster traz aqui uma explicação:
houve limitação de navios PLSVs, – pipe-laying support
vessels, que são embarcações que lançam e recolhem
linhas no mar, utilizadas para conectar as plataformas
a sistemas de produção de petróleo – em decorrência
da dificuldade de contratá-los no Brasil nos anos 2010
e 2011. Em 2012, a diretoria autorizou a contratação
de dez PLSVs, oito no exterior e dois no Brasil.
É uma linguagem cifrada, Srª Presidente. Mas
tudo leva a crer que a empresa proibiu ou cerceou a
encomenda desses navios, pois é disso que se trata
quando se fala em PLSVs. A empresa cerceou a contratação desses navios no exterior, nos anos 2010 e
2011, e só os autorizou em 2012.
Se for assim, estamos diante de mais um caso
de um tipo de nacionalismo que só prejudica o País.
É nacionalismo estéril; é nacionalismo que joga contra a empresa e contra o País, pois é um tipo de nacionalismo, de apego a certa retórica e ideologia que
vai no sentido contrário à meta em que a própria Presidente se fixou e que seria a meta a ser perseguida
pela Petrobras, no seu conjunto, que é o aumento da
produção; é isso que nós queremos.
O grande reformador da economia e do Estado
chinês, Deng
��������������������������������������������
Xao Ping, tem frase célebre: não importa se o gato é preto ou se é branco; o gato tem é que
caçar ratos. Ora, a diretoria da Petrobras proibiu a contratação no exterior de determinado equipamento, de
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determinado tipo de navio, e, por não encontrar esse
fornecimento aqui no mercado interno, o que ela fez?
Simplesmente parou.
Tem cabimento uma coisa dessas, �������������
Srª Presidente? Só assim compreendo a declaração de que, em
2012, a diretoria autorizou a contratação. Se autorizou
em 2012, é porque, em 2010 e em 2011, a contratação
estava proibida.
Agora é preciso saber qual é o rombo no balanço de pagamentos provocado na conta petróleo e na
balança comercial brasileira apenas por conta desta
restrição ou desta proibição. Isso tem um custo; não
é custo apenas para a empresa, mas é custo para o
Brasil. É deterioração da nossa balança comercial; é
deterioração da conta petróleo. Quem determinou essa
restrição é, portanto, responsável por atrasar em anos
o aumento da produção do petróleo no Brasil.
Outro ponto que gostaria de apontar é uma simultaneidade estranha entre a publicação deste balanço
do terceiro semestre, que é um balanço ruim, e a divulgação de fato relevante pela empresa relativo à nova
metodologia de preços a ser utilizada pela Petrobras.
O balanço é ruim, e a empresa anuncia, simultaneamente, que haverá revisão na metodologia de cálculo
dos preços praticados pela empresa, ou seja, acena
com o reajuste de preço dos combustíveis. Dois movimentos que provocaram uma confusão no Governo,
ou que expressam a confusão do Governo.
Diante dos resultados operacionais e financeiros
desastrosos a que me referi, do balanço do terceiro trimestre, a diretoria da empresa resolveu tirar o coelho
da cartola e lançou sobre o mercado esse fato novo
sem ter obtido a autorização do acionista controlador,
a União, para a sua divulgação, muito menos para a
sua implantação. Logo em seguida a esse anúncio da
revisão do método de cálculo dos preços, o Ministro
da Fazenda, que é o Presidente do Conselho de Administração da Petrobras, é o principal representante
da União no Conselho, teve de vir a público, para desautorizar a iniciativa da diretoria da empresa, alertando que a tal mudança de metodologia, são apenas
estudos iniciais, que são sujeitos ao crivo do próprio
Conselho de Administração e que o Conselho só teria
tomado conhecimento dessa proposta de mudança
naquele dia, que não conhecia os estudos. Ora, diante disso, a Comissão de Valores Mobiliários quis, pela
lisura do mercado de ações, se mobilizar e requereu
esclarecimentos adicionais.
Quer dizer, é importante salientar esse ponto,
Srª Presidente Uma decisão estratégica para o fluxo
de caixa da companhia, e para a economia do país, é
divulgada como fato relevante sem que o Conselho de
Administração da Companhia tivesse tomado conhe-
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cimento. Vejam, Srs. Senadores, a que ponto, a que
grau de barafunda se chegou na governança no setor
de petróleo no nosso País!
Estranhamente, esse singelo e lacônico comunicado sobre a possível adoção de uma metodologia
cujo teor nem o Conselho de Administração da empresa conhecia, teve o condão de elevar as cotações
das ações preferenciais em quase 8% no dia seguinte à publicação do balanço, mesmo tendo em vista os
resultados decepcionantes entregues pela direção da
empresa. No dia 30, o diretor-financeiro divulgou um
aditamento ao fato relevante do dia 25, esclarecendo
alguns pontos do que seria a nova metodologia de preços, mas afirmando que a decisão final somente será
tomada no dia 22 de novembro. E aí fica uma pergunta: o que houve foi uma genuína reação favorável do
mercado, espontânea? Ou teria sido uma movimentação deliberada, provocada pela compra de ações dos
grandes agentes, tais como fundos de pensão, bancos,
fundos de investimento?
Não teria havido aí uma manipulação de informações visando aumento artificial de preços das ações
da Petrobras? É inquietante, Srª Presidente! É apenas
confusão, é apenas desencontro, é apenas choque de
cabeças entre as principais figuras do Governo, o que
tem sido constante e recorrente? Ou temos algo mais
grave, mais profundo nesta história?
Agora mesmo estamos assistindo a uma guerra de bastidores. A Presidente da empresa dá uma
declaração aqui, o Ministro da Fazenda rebate dali, e
assim nós vamos seguindo nessa verdadeira nau dos
insensatos, nesse rumo que vai seguindo o Governo
brasileiro.
A política de preços de uma empresa estatal
independente se transforma em questão de Estado,
com direito a toda sorte de intrigas e conluios palacianos. Talvez em breve tenhamos reuniões ministeriais
no Brasil que tenham como tema único o controle de
preços, a exemplo do que tem acontecido no setor de
energia, do transporte urbano. Enquanto isso, a produção claudica, a produtividade despenca e a inflação
não dá sinais de trégua.
Finalmente, Srª Presidente, para completar este
festival de equívocos e de inconsistências, tivemos,
à surdina, a saída da Venezuela como parceira da
construção da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Uma saída pé ante pé, depois de uma entrada
com fanfarras e grandes festas. O que sabemos nessa transação opaca é que a Venezuela nunca colocou
um tostão furado nesse empreendimento. Então é uma
espécie de saída de quem não entrou. Mesmo nesse
ambiente tragicômico, é estranho que uma parceria
que tenha nascido ao som estrepitoso de fanfarras,
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como disse, e que foi utilizada de maneira populista,
inclusive mediante manipulação demagógica do objetivo de integração econômica sul-americana, tenha tido
um desfecho tão melancólico e tão silencioso. Seria
importante que o Ministério de Minas e Energia e o
Ministério das Relações Exteriores tomassem posição
oficial sobre esses desdobramentos. Por que grandes
festas na hora da entrada e tanto silêncio na saída? O
que se passou nesse período? Aliás, a construção da
refinaria não foi para frente, mas os seus preços, os
seus orçamentos se multiplicaram ao infinito. No lançamento em 2005, com as fanfarras a que me referi,
estimou-se o custo em Us$2,5 bilhões e atualmente
fala-se em algo em torno de Us$26 bilhões. Diante
disso tudo, Srª Presidente, considero que o balanço
da Petrobras...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... no seu primeiro trimestre de
operação neste ano é um documento importantíssimo
e que expressa não apenas a grave situação em que
se encontra essa empresa, mas que sintetiza também
a desastrada intervenção governamental na economia
do nosso País.
Falou aqui não a voz do pessimismo, não a voz
do agouro, mas a voz de um brasileiro preocupado
com os destinos do nosso País, dessa grande empresa estatal, que é orgulho dos brasileiros e que tem um
peso tão importante na vida do Brasil.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Regimentalmente é orador e Líder, mas como
houve o desentendimento com a chegada do Senador
Eunício, a gentileza que o senhor teve com o Senador
Aloysio e a delicadeza também do Senador Cícero Lucena, que é o próximo orador inscrito, concedo a palavra
ao Senador Eunício Oliveira pela Liderança do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado Presidenta, obrigado Senador Cícero Lucena por
essa gentileza.
Srª Presidente, cidadãos e cidadãs do meu Ceará
e de todo o Brasil que nos acompanham pelos canais
de comunicação do Senado Federal, hoje, dia em que
as rádios foram transformadas em rádios FM, ou seja,
as AM em FM, um dia importante para todos que fazem
parte das emissoras de rádio do Brasil.
Srª Presidente, o pleno desenvolvimento de um
país está necessariamente associado à sua capacidade de promover a justiça social, de forma a eliminar as
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desigualdades regionais entre a sua população, a fim
de que todos vivam com dignidade.
Isso significa combater um dos maiores males
da humanidade: a extrema pobreza e a fome, responsáveis, entre outras tristezas, pelo aumento de doenças, pelos baixos índices de educação, quando não
pelo analfabetismo, e pela marginalização de milhões
de pessoas dos mercados de trabalho e de consumo.
Não é coincidência, portanto, que há dez anos, um
brasileiro que, por sua origem, conhecia como poucos
e de verdade tudo isso, o então Presidente Lula, decidia aprofundar um arrojado programa de transferência
renda voltado à superação da miséria.
Era o nosso novo Brasil encarando definitivamente
o desafio de superar a extrema pobreza para resgatar
uma dívida histórica.
De lá para cá, nunca é demais lembrar, o Bolsa
Família, o mais bem-sucedido programa de transferência de renda do mundo, retirou mais de 36 milhões de
brasileiros da extrema pobreza.
Além da garantia de renda, o que também contribuiu para aquecer as economias dos pequenos Municípios, algo fundamental, especialmente para as localidades mais carentes, o Bolsa Família tem reflexos
positivos nas áreas da saúde e da educação.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do total
de famílias beneficiárias do programa, 7 milhões estão
no meu Nordeste, a região mais pobre deste País, secularmente castigada por secas e pela falta de eficazes políticas de desenvolvimento regional realmente
estruturantes.
Nossa região tem aproximadamente 26,6 milhões
de pessoas no Bolsa Família. No meu Ceará, quase
um milhão e cem mil famílias, representando aproximadamente quatro milhões de pessoas, são beneficiadas
por esse programa.
Para chegar ao contingente de cerca de 50 milhões de brasileiros em todas as regiões do País, o
equivalente a 13,8 milhões de famílias, o Governo Federal investe anualmente R$24 bilhões, o que representa apenas 0,46% do nosso Produto Interno Bruto.
Mensalmente, o Nordeste recebe R$1 bilhão
desse programa; enquanto o meu Estado, o Ceará,
só neste ano, já recebeu R$1,3 bilhão.
Em um momento em que o Nordeste vive a pior
seca dos últimos 100 anos, o apoio essencial ao sertanejo garante acesso à alimentação e movimenta a
economia local, o que assegura o emprego de milhares de pessoas.
Atualmente, mais de 1.400 Municípios nordestinos estão em situação de emergência por causa dessa
seca prolongada.
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É neste cenário, repito, que o Bolsa Família mostra-se um parceiro crucial para que o sertanejo consiga
conviver com o Semiárido.
Sempre é bom lembrar que cada real investido
no Bolsa Família gera um retorno de R$1,78 para a
economia e um efeito multiplicador de R$2,40 sobre
o consumo final das famílias.
Não por acaso, o impacto do Bolsa Família na
redução das desigualdades é 369% maior em relação
aos benefícios previdenciários em geral.
Segundo padrões internacionais, é o programa
que consegue o maior resultado, em termos de redução da pobreza e de retorno à economia, com o menor custo possível.
Alguns exemplos eloquentes de seus benefícios
correlatos: entre as crianças beneficiárias de até 5 anos,
houve redução de 19,4% da taxa de mortalidade; a
taxa de abandono escolar entre os seus beneficiários
é bem menor do que a das crianças que não estão no
programa; no ensino fundamental, o índice de abandono escolar dos alunos atendidos pelo programa é de
2,8 %, contra 3,2% dos não-beneficiários; no ensino
médio, a taxa é de 7,4% entre os estudantes do Bolsa
Família, contra 11,3% dos demais.
Hoje, o programa acompanha a frequência escolar
de 15,1 milhões de crianças e adolescentes.
Mas, está nos números que mostram o desempenho dos beneficiários o melhor exemplo: no ensino
fundamental está crescendo e já chega a 85,2%, contra
88,2% dos demais alunos.
No Nordeste, este número se inverte e chega a
82,6% de aproveitamento, contra 80,3% dos demais,
mostrando que para os alunos da região o benefício
é maior ainda.
São dados que comprovam o quanto o ex-Presidente Lula acertou ao dar prioridade à superação da
pobreza e o quanto acerta a Presidente Dilma Rousseff com o Plano Brasil sem Miséria.
Não é coincidência que hoje os esforços do Brasil no combate à pobreza e na promoção dos direitos
sociais despertem cada vez mais o interesse de outros países.
Somente no ano passado, mais de cem delegações estrangeiras vieram aprender como combater a
pobreza, segundo a representação do Banco Mundial
no Brasil
Pioneirismo que acabou valendo o reconhecimento do 1º lugar no “Prêmio para Desempenho Extraordinário em Seguridade Social”, concedido pela Associação Internacional de Seguridade Social e considerado
o Oscar da área social.
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Sem dúvida, Srª Presidente, é uma premiação
que muito nos orgulha, porque mostra que fizemos a
opção correta.
Ao mesmo tempo, traduz, também, a convicção
que o nosso Governo tem na importância de continuar
levando dignidade a milhões de brasileiros sofridos.
Fica, Srª Presidente, evidente, portanto, que política de emancipação aliadas a programas de desenvolvimento regional, somadas a investimentos de infraestrutura precisam ser permanentes até que possamos
afirmar que não existem mais brasileiros vivendo na
situação de miséria e principalmente, fundamentalmente, na miséria absoluta.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª e ao Senador Cícero Lucena
pela cessão do tempo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada.
Cumprimento o Senador Eunício Oliveira.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senador Cyro Miranda apresentou
o Requerimento nº 1.280, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 02 a 06
de dezembro de 2013, para representar o Senado Federal na “Octopus Conference on Cooperation against
Cybercrime”, organizada pelo Conselho da Europa, em
Strasbourg, França.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
“ad referendum” do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento nº 1.280, de 2013.
É o seguinte o despacho:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO
NO ART. 40, § 4o, DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento no 1.280, de
2013, do Senador Cyro Miranda, que “Requer, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e para os fins do art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, de 2 a 6 de
dezembro de 2013, a fim de representar o
Senado Federal na Octopus C o n f e r e n c e
o n C o o p e r a t i o n a g a i n s t Cybercrime, organizado pelo Conselho da Eu-
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ropa, em Strasbourg, França, de 4 a 6 de
dezembro de 2013. Comunica ainda,
nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente
do País no período de 30 de novembro a
7 de dezembro de 2013.”
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia 5 de novembro de 2013 o
Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador Cyro Miranda.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na reunião deliberativa seguinte,
e assim estaria muito próximo da missão oficial para
as providências administrativas da Casa, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento no 1.280, de 2013, do Senador
Cyro Miranda.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2013. –
Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Não havendo objeção do Plenário, as
Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Em votação o Requerimento nº 1.307,
de 2013, do Senador Ciro Nogueira, que requer, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa, no período de 02 a 05 de dezembro
de 2013, para participar da Conferência Parlamentar
da União Interparlamentar – UIP, por ocasião da Reunião Ministerial da OMC, em Bali, Indonésia, conforme
indicação da Presidência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, permita-me, Senadora, em nome de V. Exª,
como já o fez o nosso Senador Figueiró, cumprimentar todos os radialistas no dia de hoje com o exemplo
profissional e de cidadã que a senhora tão bem representa neste País.
Ontem, atribulados pelo prazo, discutimos a questão do financiamento da saúde. Quero dizer, agora,
Sr. Presidente Aloysio Nunes, que o financiamento da
saúde está entre aqueles termos, entre os assuntos
que, sem dúvida nenhuma, deve ter ocupado, eu não
digo mais tempo, mas muito tempo dos discursos que
aqui foram feitos na tribuna do Senado, da Câmara
Federal e de tantas outras assembleias e câmaras de
vereadores deste País, em programas de rádio, em
entrevistas, em artigos de jornais, em noticiários de
TV, de rádio, como algo que aflige a vida do povo brasileiro, a qualidade da saúde.
E essa preocupação também não é de hoje. Ela
vem de longos tempos, até que a própria Constituição
brasileira se preocupa e estabelece que o direito à saúde pública é um direito do cidadão brasileiro.
Pois bem, Sr. Presidente, nós estamos tendo, de
forma verdadeira, uma oportunidade para que esta
Casa, Senador Petecão, possa dizer, não apenas em
discursos na tribuna, mas, e principalmente, ao digitar o voto na próxima terça-feira, quem efetivamente
tem compromisso da busca da solução do problema
da saúde.
Como tantas outras, não é apenas o financiamento que resolve a qualidade e a atenção na saúde, mas
os recursos mínimos necessários são fundamentais
para que a boa gestão, a tecnologia, a fiscalização,
a acessibilidade, a humanização, a prioridade possam contribuir para que nós tenhamos a saúde que
o brasileiro nem deseja, mas que precisa, e que nós,
homens públicos, temos a responsabilidade de dar a
nossa contribuição.
Pois bem, Senador Aloysio Nunes, em 2012,
esta Casa, este Plenário não tinha a honra ainda, vamos dizer assim, de ter a chance e a oportunidade de
votarmos a regulamentação da Emenda 29, quando
foram aprovados 10% da receita bruta do Governo
Federal, que era o único ente da Federação que não
tinha uma obrigação mínima de gastar na área da
saúde, já que o Estado tem a obrigação de 12%, e os
Municípios, de 15%.
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A realidade, por exemplo, do meu Estado, a Paraíba, é que a maioria dos Municípios, principalmente
os menores, aqueles mais do interior, chegam a gastar
25% de seu orçamento com o atendimento à saúde,
quer seja com a precariedade da ambulância, quer seja
com o fornecimento de medicamentos, com a tentativa
de fornecer os exames. Enfim, chega a esse ponto.
Em 2012, o Governo atual vetou a fixação do
gasto por parte do governo em 10% da receita líquida.
Naquela oportunidade, eu, junto com minha assessoria, fizemos alguns cálculos e verificamos que esses
10% da receita bruta correspondiam, na verdade, a
18% da receita líquida corrente do Governo Federal.
Fizemos, então, a proposta para que esse fosse o piso
a ser gasto pelo Governo Federal.
O processo não andou, ficou na Comissão de
Assuntos Sociais, mas, graças à identidade, ao compromisso e à vontade de buscar resolver esse problema do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
o Senador Waldemir Moka, o projeto foi colocado em
pauta. Para esse nosso projeto de lei complementar
– sem dúvida nenhuma, é o processo legislativo que
efetivamente ajuda na solução desse problema e que
melhor cabe nessa proposta –, foi designado Relator o
Senador Requião, favorável a nossa proposta de 18%
como base mínima para o Governo Federal gastar.
O Senador Requião, porém, em missão desta
Casa, foi a uma viagem internacional e foi nomeada,
então, a Senadora Ana Amélia, que não só adotou o
relatório do Senador Requião como aperfeiçoou esse
relatório favorável e, cerca de um mês atrás, nós tivemos sua aprovação na Comissão de Assuntos Sociais.
Através da Câmara chegou ao Senado uma PEC
sobre o orçamento impositivo, que, em parte, vamos
dizer assim, ajuda os Parlamentares a não se submeterem – e há aqueles que assim o fazem – a uma mesa
de negociata na qual o seu voto depende da liberação
de eventuais emendas que ofereceu no Orçamento para
que esses recursos possam chegar às suas bases,
com todos os riscos e com todas as denúncias que a
imprensa tem, ao longo da história, registrado como,
vamos dizer assim, procedimentos não republicanos.
Pois bem. Nessa PEC, o Relator resolveu, após a
aprovação na Comissão de Assuntos Sociais, colocar
um artigo em que define a obrigatoriedade de o Governo Federal ter um piso mínimo a ser gasto na saúde.
E o fez, estabelecendo 15%. É bom que aqueles que
têm interesse, que conhecem e que têm o desejo de
que tenha início a solução desse problema tenham
esta consciência: 15% a serem atingidos em 2018,
propondo, para o próximo ano, 2014, 13,2% – repito:
13,2% para 2014.
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Ora, Senador Aloysio, em 2012, o Governo Federal gastou 13,1% – 13,1%. Então, está meramente
fazendo discurso. Não está colocando mais recursos.
Vamos considerar o seguinte: que a própria PEC
está estabelecendo que 50% das emendas dos Parlamentares serão, obrigatoriamente, colocados para a
saúde. Pronto! O Orçamento de 2014, no mínimo, era
para ir para 13,8, 13,9 só com essa fonte de receita a
mais. Se você pegar, ainda, algo que V. Exª disse aqui
com muita propriedade, uma diferença muito grande entre a propaganda oficial do Governo e as suas
práticas, aquilo que chega à população... Ora, e os
25% dos royalties do pré-sal que o Congresso votou
para irem para a saúde? Para ser honesto, para ser
verdadeiro com o povo brasileiro, com essa proposta
de gastar 13,2% em 2014, ele está gastando menos
recursos do que gastou no ano passado. O Governo
está gastando e está priorizando menos recursos do
que está gastando este ano na saúde, porque aumentaram as fontes de recursos para a saúde. As fontes
estão chegando, e o Governo está retirando o que ele
antes tinha colocado para a saúde.
Então, em resumo: não estão adiantando as fontes
que estão sendo discutidas, que estão sendo debatidas
e estão sendo aprovadas pelo Congresso. O Governo
está enganando o povo brasileiro, porque estão chegando novas fontes, e ele está retirando aquilo que ele
já vinha gastando na saúde.
E qualquer brasileiro, qualquer homem público,
qualquer cidadão, tenha ou não tenha cargo público,
seja ou não seja empresário, saiba ler ou não saiba ler,
ele sabe que a saúde do País está um caos, a saúde
pública do País está um caos.
Então, é por demais simples qualquer cidadão ver
que está sendo enganado, porque, Senador Aloysio, a
necessidade de haver médico em todos os recantos do
Brasil é verdadeira, é importante. Nós temos, sim, de
buscar médico em todos os lugares, mas, também, de
nos preocupar que sejam médicos profissionais, com
qualidade e com responsabilidade para dar solução
aos problemas de saúde que nós temos.
Quem sabe, por exemplo, entre uma cidade que
não tinha médico e passou a ter médico, o quanto o
prefeito gastava na saúde e o quanto ele vai gastar agora? Será que esses médicos vão prescrever receitas
com medicamento? E a população pobre do pequeno
Município vai comprar como? Vai ser a Prefeitura que
vai ter de dar. São mais gastos para o prefeito pagar
na farmácia.
Será que esses médicos não vão exigir nenhum
exame? Claro que vão, porque, como é que eles vão
diagnosticar? Como eles vão encaminhar, para fazer
o tratamento devido, o cidadão que o procurou? E
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quem vai pagar esses exames? Onde vão ser feitos
esses exames? Hoje, todos nós sabemos – é preciso
conhecer pouco – que há uma centralização não só
de profissionais, mas também de soluções laboratoriais, de exames de imagem. Eles são relativamente
ou fortemente centralizados nas médias e grandes
cidades. Consequentemente, as pequenas precisam
transportar esses pacientes.
Quem vai bancar esse custo? Que recurso novo
está sendo tratado pelo Governo para isso? Só a propaganda oficial para dizer que agora há médico em todo
canto? E o remédio? E o exame? E os laboratórios? E
os hospitais? E a infraestrutura mais próxima daqueles
que verdadeiramente estão precisando?
Portanto, é pública e notória a necessidade de
mais recursos para a saúde. A manipulação da informação que o Governo vem fazendo, dizendo que,
ao fixar o recurso, está colocando mais dinheiro, não
é verdadeira. Senão, ou ele mente aqui, ou ele está
mentindo lá.
Por que estou falando isso, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores? Porque, se ele diz que, num ano,
vai colocar 13,2%, que já são menos do que foi gasto
no ano passado em função das fontes novas, 13,7%
em 2015, serão menos do que os 13,2%. Ou ele está
mentindo que o pré-sal vai gerar riqueza? Ou ele está
mentindo com a história do pré-sal, ou está mentindo
com a informação aqui do percentual.
Então, é importante que o povo brasileiro tenha
essa consciência, e que esse debate saia da emoção, saia do discurso, saia da manipulação, para a
realidade. Eu acho que isso deveria ser algo tratado
de forma suprapartidária, com responsabilidade, com
determinação.
Eu quero dizer que nós tivemos essa oportunidade. As ruas deste País começaram um movimento
em junho, e, entre tantas reivindicações, falou-se de
saúde pública. O Movimento +Saúde, com 1,8 milhão
de assinaturas, pede que o Governo Federal gaste 18%
das receitas correntes líquidas. Graças a Deus, a feliz
coincidência do projeto que eu apresentei em 2012.
Ao apresentar o destaque da Emenda nº 4, que
será votado na próxima terça-feira por esta Casa, pelo
Senado Federal, eu o fiz não de uma forma oportunista, não de uma forma que quisesse colocar o Governo
contra a parede.
Eu cito aqui dois fatos que são por demais verdadeiros. Primeiro, meu projeto era de 2012. Eu simplesmente trouxe para essa emenda, para esse destaque,
aquilo que apresentei em 2012 e que foi aperfeiçoado
e aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que
foi exatamente o escalonamento.
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Então, essa é uma prova de que estamos tratando a coisa com responsabilidade e com compromisso.
Mas eu diria outro detalhe, e aí me permita, Presidente, chamar a atenção para um pequeno detalhe que,
para muitos, pode até ter passado despercebido no
pronunciamento feito, ontem, neste plenário.
Eu o faço, entre tantos outros em que agradeço
os depoimentos como os de V. Exª e de tantos outros, e
chamaria atenção para o pronunciamento do Senador
Aécio Neves. O Senador Aécio Neves, e o Brasil todo
sabe, estará oferecendo o seu nome como candidato a
Presidente da República na próxima eleição em 2014.
Eu quero chamar a atenção para isso, Senadoras
e Senadores, porque, na proposta de escalonamento do
destaque, que será votada na próxima terça-feira nesta
Casa, este Governo, o governo que atualmente está nos
governando, só tem mais um ano, ou seja, do escalonamento que estamos propondo, ele só será responsável
por mais um ano. O próximo governo é que terá que
cumprir o escalonamento de 16%, de 17% e dos 18%.
O pronunciamento, a posição, o voto, a defesa,
a luta feitos pelo Senador Aécio Neves dão uma demonstração clara, efetiva, de que suas propostas de
Governo sobre a saúde são verdadeiras e são responsáveis, porque ele, como candidato, está assinando o
compromisso de que, se for da vontade de Deus e da
vontade do povo do Brasil, ele, como Presidente da
República, vai, sim, pagar os investimentos que a lei
agora vai estabelecer. Ou seja, não é um discurso, é
uma prática, é um compromisso.
É a isso que eu chamo a atenção das Srªs e dos
Srs. Senadores, que aproveitem o final de semana para
refletir sobre a diferença entre o discurso e a prática,
até porque nós vamos ter a felicidade da votação na
próxima terça-feira ser uma votação aberta, onde o
Brasil vai estar atento à posição do seu representante
aqui no Senado.
Permita-me, antes de encerrar, Presidente, fazer
um pedido a você, eleitor, a você, cidadão brasileiro,
que acha que são necessários mais recursos para a
saúde, que acha que é importante sair do discurso e
passar a praticar. Acione o Senador em quem você votou, a quem você confiou o seu voto. Entre em contato
com ele da forma como conseguir: pela internet, por
telefone, pelo contato pessoal, e peça a ele. Quantas
vezes ele disse que a saúde era prioritária? Ele está
tendo a chance de, na próxima terça-feira, dizer o que
diz em discurso e fazer, digitando o “sim” pela saúde do
Brasil, o “sim” pela saúde daqueles que mais precisam,
que não têm como pagar planos de saúde, o “sim” para
que este País comece a dar os primeiros passos para
ser, de forma verdadeira, mais justo e mais solidário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Cícero Luicena, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Concedo a palavra, como
Líder do PDT, ao Senador Acir Gurgacz.
Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, quero submeter ao Plenário dois requerimentos. O primeiro é do
Senador Jorge Viana, que apresentou o Requerimento
nº 1.306, de 2013, por meio do qual solicita que o período de licença constante do Requerimento nº 1.016, de
2013, para representar o Senado Federal, por indicação
da Presidência da Casa, na 68ª Assembléia-Geral da
ONU, realizada em Nova York, seja modificado para
“de 16 a 24 de setembro de 2013”.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – O segundo requerimento é da Senadora Ana Amélia. É o Requerimento nº
1.298, de 2013, por meio do qual S. Exª solicita licença
dos trabalhos da Casa para participar da Reunião de
Mulheres Parlamentares, que se realizará nos dias 18
e 19 de novembro de 2013, a convite da Agência Americana para Desenvolvimento Internacional (Usaid), em
Washington, nos Estados Unidos da América.
A matéria depende de parecer da Comissão
de Relações Exteriores, encontra-se sobre a mesa e
distribuída ao Plenário, com despacho do Presidente
desta Comissão, ad referendum do seu Colegiado, em
que opina pela aprovação do presente requerimento.
É o seguinte o despacho:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO
NO ART. 40, § 4°, DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento no 1.298, de 2013,
CRE, de autoria da Senadora Ana Amélia, que requer
“nos termos do art. 40, que seja considerada como desempenho de missão no exterior, minha participação
na Reunião de Mulheres Parlamentares, a convite da
Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a realizar-se dias 18 e 19 de novembro de
2013, em Washington, nos Estados Unidos. Comunica,
ainda, conforme disposto no art. 39, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País
no período de 17 a 20 de novembro de 2013”
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A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
recebeu no dia 7 de novembro de 2013 o Requerimento
em epígrafe, de autoria da ilustre Senadora Ana Amélia.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua
votação não puder ser realizada em duas sessões
seguidas ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no
disposto no art. 412, inciso VI, do Regimento Interno,
procedimento análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter o Requerimento ao Plenário da Comissão, o
que somente poderá ocorrer na reunião deliberativa
seguinte, e assim estaria muito próximo da missão
oficial para as providências administrativas da Casa,
este Presidente avoca para si a responsabilidade
de instruir favoravelmente a referida solicitação,
ad referendum do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento no 1.298, de 2013, da Senadora
Ana Amélia.
Senador Ricardo Ferraço – Presidente
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não havendo objeção do
Plenário, declaro aprovado o requerimento.
Será cumprida essa deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Com a palavra, V. Exª,
Senador Acir Gurgacz, como Líder do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, nossos amigos
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, não posso deixar de comentar rapidamente,
Senador Aloysio, nosso Presidente, e Senador Cícero
Lucena, o vosso pronunciamento, feito desta tribuna
há poucos minutos.
Assim como eu, acredito que grande parte da
população brasileira aguarda ansiosamente por um
grande debate com relação às eleições de 2014. Já
temos os pré-candidatos, o nosso colega, Senador
Aécio Neves. A Presidenta Dilma deve ir à reeleição.
Nós tivemos oito anos de um excelente mandato
do PSDB, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso à frente de um governo de sucesso que começou
o desenvolvimento do País, e oito anos também de um
bom Governo do PT.
Nesse sentido, entendo que teremos, no ano
que vem, um grande debate, e que esse debate seja
através das ideias, no campo da saúde, no campo da
infraestrutura, do crescimento, do desenvolvimento,
principalmente da geração de renda para as famílias
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que precisam, principalmente na questão da agricultura, dos nossos agricultores.
É uma grande expectativa, e tenho certeza que
acontecerá. Nós participaremos desse debate. O PDT
vai discutir, junto com os nossos filiados, que caminho
vamos trilhar, se teremos candidatura própria também
ou não, se estaremos com o candidato A, B ou C.
Mas o que esperamos é que aconteça, realmente,
o grande debate de pessoas que querem fazer uma
administração realmente voltada à necessidade popular, em que a população possa entender, de fato, as
propostas. Enfim, eu acredito que a população amadureceu muito com relação à política brasileira e saberá, sabiamente, escolher aquilo que é melhor para
o nosso País. Então, quero cumprimentar o Senador
Cícero Lucena por suas colocações.
No ano passado, Sr. Presidente, no esforço de
estimular o crescimento do País e o desenvolvimento
da nossa agricultura, o Governo anunciou o PAC de
equipamentos. Adquiriu veículos e equipamentos na
ordem de aproximadamente R$8,5 bilhões, entre os
quais 3 mil patrulhas agrícolas, 3,5 mil retroescavadeiras, além de motoniveladoras e caminhões, para dar
manutenção às estradas vicinais brasileiras e também
dar assistência aos pequenos agricultores brasileiros.
A maior parte desses equipamentos já foi entregue ou será entregue até o final do ano e início do
próximo ano. Em Rondônia, já recebemos 45 retroescavadeiras e deveremos receber, até o final do ano,
outros 45 caminhões e também 45 motoniveladoras.
Nossa expectativa é que esses equipamentos
sejam entregues até novembro deste ano, visto que
está prevista a ida da Presidenta Dilma a Rondônia,
para fazer a entrega desses equipamentos, para fazer
a entrega de títulos do Programa Terra Legal e de habitações populares do Programa Minha Casa, Minha
Vida e para apresentar ações voltadas para a agricultura familiar e a infraestrutura rural.
Estamos pedindo que haja um PAC também para
as estradas vicinais, que haja um programa nacional
voltado às estradas vicinais, no sentido de nós começarmos a asfaltar as estradas vicinais brasileiras.
As máquinas e caminhões vão trazer um beneficio
muito grande para os Municípios, principalmente os pequenos e médios, que têm até 50 mil habitantes, com a
malha viária inteira formada por estradas vicinais sem
pavimentação, que estão com a capacidade própria de
recuperar essas estradas muito reduzida. As receitas
dos Municípios são muito pequenas e não conseguem
dar vazão à manutenção das estradas vicinais.
No entanto, apenas a entrega dos equipamentos,
sem uma estratégia de sua utilização, não vai resolver os problemas ou as deficiências do nosso País. É
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necessário que tenhamos um plano de ação ou um
programa nacional de melhoria das estradas vicinais,
para que, além do encascalhamento, possamos pavimentar as principais vias rurais, numa parceria entre
o Governo Federal, os governos dos Estados e os governos municipais, junto com um plano de ação para
estimular a economia dessas pequenas cidades e,
principalmente, estimular a permanência do homem
do campo lá no campo, para que ele possa produzir e
viver bem no campo.
Muitos prefeitos e agricultores estão vibrando com
a chegada desses equipamentos nos seus Municípios.
Vejo isso lá em Rondônia, onde as estradas rurais
dos 45 Municípios que receberam esses equipamentos já estão em condições melhores do que estavam
no ano passado. A estrada tem que estar sempre boa
da porteira do produtor para que ele possa fazer com
que o seu produto chegue até as feiras, chegue até as
cidades, que ele possa fazer a escoação da sua produção sem aumentar o custo dos seus produtos, sem
aumentar o preço dos seus produtos.
Precisamos tratar a manutenção e melhoria dessas estradas vicinais como um programa permanente de
governo, ou melhor, um programa de Estado, para que
nós possamos dar um apoio aos nossos agricultores.
É importante que façamos a readequação dessas estradas até as propriedades rurais, combatendo
a erosão e, num estágio posterior, aplicando uma camada de asfalto em cima dessas estradas.
Atualmente, essas estradas são construídas e
conservadas pelas prefeituras municipais, e muitas
das prefeituras recebem o apoio do governo do Estado.
Não existe uma política pública nacional objetivando
melhorar as condições dessas estradas, para manter,
volto a dizer, o homem no campo – mas mantê-lo lá com
conforto, para que tenha uma boa qualidade de vida.
Não adianta nós dizermos aqui, Senador Aloysio,
“vamos manter o homem no campo”, sem darmos as
condições para que isso aconteça. Ele vem para a cidade, é evidente. Os seus filhos vêm para a cidade e
não voltarão mais ao sítio para voltar a produzir.
Então, nós temos que levar tecnologia ao campo; nós temos que levar asfalto até a sua propriedade;
temos que levar a internet até a sua propriedade. Só
assim nós vamos conseguir fazer com que realmente
as famílias permaneçam no campo.
É preciso ficar claro que muitas dessas estradas, geralmente problemáticas, sem pavimentação,
são utilizadas para transporte de boa parte de nossa
produção rural, principalmente a produção da agricultura familiar, do pequeno produtor. Muitas vezes, essas estradas são motivo de desestímulo ao trabalho
e à vida no campo. Tudo isso afeta a arrecadação dos
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Municípios. Precisamos mudar essa realidade para
criar mais estímulo à produção e ao comércio nessas
regiões. Com isso, teremos um peso menor para as
administrações municipais e o fortalecimento da agricultura familiar.
Aproveito para colocar aqui, claramente, Sr. Presidente, o debate e a votação que houve na Câmara,
anteontem, com relação à PEC 556, de 2002, que elevou a pensão dos soldados da borracha para R$1,5
mil e dispôs um bônus de R$25 mil.
Eu sinto muito, mas discordo da mudança que
foi feita nessa PEC, que estabelecia a equiparação de
pensão dos soldados da borracha à pensão dos ex-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Então,
foi uma mudança que houve, mas uma mudança negativa, que não deixou contentes os nossos soldados
da borracha.
Em primeiro lugar, nesse assunto, esclareço aqui
quem são os soldados da borracha. Foram homens convocados pelos governos brasileiro e norte-americano
para irem à Amazônia extrair látex das seringueiras,
a fim de abastecer os países aliados. Essa borracha
era usada para fazer pneus e outros produtos usados
na Segunda Guerra.
Para se ter uma ideia de quanto foi dura a chamada Campanha do Látex, dos 55 mil homens convocados para a Amazônia, 30 mil morreram em apenas
três anos! Em três anos, 30 mil, infelizmente, faleceram.
Cito aqui a história do Sr. José Romão Grande,
de 90 anos, nascido no Piauí e enviado para a Amazônia em outubro de 1943. Ele contou que, dos 48 homens do seu grupo que foram enviados para a mata,
30 morreram em 3 meses. Ele conta que os homens
morriam deitados em redes, e eles eram obrigados a
cavar debaixo das redes e cortar suas cordas, para
depois cobrir de terra as covas rasas. Nem mesmo
nos campos de batalha da Europa os corpos dos soldados eram abandonados ou esquecidos ou tratados
da forma que foram tratados os nossos soldados da
borracha que faleceram na Amazônia.
Cito também a história do Sr. Antônio Barbosa,
outro soldado da borracha, hoje com 87 anos, nascido na Bahia e que foi para a Amazônia em 1942. Ele
afirma que via seus colegas seringueiros morrerem na
floresta. Ele escapou com vida das diversas malárias
que teve, mas quase foi morto pelo próprio homem
que o comandava. Ele conta que, ao pedir para deixar o seringal no Acre, para voltar para casa, recebeu
vale em dinheiro para sacar em Rio Branco. Graças à
advertência de outro seringueiro, conseguiu escapar
da tocaia, que já estava preparada, para dar cabo à
vida dele e de outros dois companheiros. O motivo era
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roubar o dinheiro e dividi-lo entre aqueles que estavam
comandando seu grupamento.
Srªs e Srs. Senadores, esses homens sofreram demais, e foram abandonados pelo governo que os convocou para uma verdadeira guerra. O dinheiro enviado pelo
governo norte-americano para indenização dos soldados
da borracha remanescentes nunca chegou até suas mãos.
Eu espero que possamos fazer justiça a esses
homens e suas famílias quando a PEC chegar a esta
Casa. São apenas seis mil homens e viúvas que pedem apenas a equiparação de pensão com a de ex-pracinhas brasileiros. E nada mais justo, pois foram
equiparados a combatentes militares pelo Decreto Lei
nº 5.225, de 1943.
Se a vida dura da Amazônia não foi capaz de
lhes dar a tranquilidade que tanto merecem, espero
realmente que possamos fazer justiça através de lei
aqui nesta Casa.
Eram essas as minhas colocações, agradecendo,
Presidente, pelo tempo cedido.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu chamo agora para
ocupar a tribuna, como orador inscrito, o ilustre Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Aloysio Nunes, eu,
sempre que posso, tenho dito lá no meu Estado, quando
as pessoas perguntam do quadro do Senado – como
participo da CCJ, comissão da qual V. Exª também
participa –, tenho dito que o senhor é um dos melhores quadros que nós temos aqui nesta Casa. Então,
orgulha-me muito hoje estar aqui na tribuna do Senado,
tendo a honra de ser presidido por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador. Saiba que
tenho por V. Exª uma grande admiração também; acompanho sua atuação política desde o tempo de Deputado
Federal e agora pelo Senado. Tenho grande admiração
por V. Exª e tenho certeza de que V. Exª ainda prestará
grandes serviços ao nosso País e ao seu Estado, o Acre.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Obrigado também, Presidente.
Presidente, eu, na verdade, ia usar a tribuna deste
Senado hoje para tratar de um assunto que, há muitos
anos, estamos discutindo lá no Acre, que é o problema
da Polícia Rodoviária Federal. Mas, antes de tocar nesse assunto, acompanhando aqui, eu ia pedir um aparte ao discurso do Senador Acir Gurgacz, mas, como
estava inscrito para usar a tribuna após ele, gostaria
de abordar esse assunto também. É sobre a situação
do soldado da borracha em nosso País.
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A minha Assessoria me informou que já deu entrada aqui no Senado, no dia de hoje, um projeto que foi
votado lá na Câmara Federal. É um projeto que, como
já foi dito aqui pelo Senador Acir, desagradou a todos.
Na verdade, o maior número de soldados, pessoas que hoje recebem esse benefício, é do meu Estado,
mas há outros no Estado de Rondônia, no Estado do
Amazonas, no Estado do Pará e em outros Estados
da Região Amazônica, onde temos um grande número de soldados da borracha, pessoas que vieram na
época da guerra para cumprir uma tarefa, desbravar a
floresta e tirar o látex, para servir na Segunda Guerra
Mundial, com aquela promessa de que, vindo para cá,
depois teriam uma equiparação aos pracinhas, como
chamamos, que também serviram na guerra.
Ontem mesmo, o Luziel, que é o Presidente do
Sindicato dos Soldados da Borracha do meu Estado,
ligou-me expressando o seu descontentamento com a
proposta que foi aprovada na Câmara Federal. Conversei também com os membros do Sindicato, com o Sr.
George Teles, salvo engano, que é do Sindicato dos
Soldados da Borracha de Rondônia, que não estava
satisfeito com a proposta que foi votada.
Então, na verdade, eu penso que, nesta hora, nós
não temos de ficar com essa divisão entre o Sindicato
de Rondônia e o Sindicato do Acre. Temos de ter uma
bandeira só, e a bandeira é ver de que forma podemos
fazer justiça com esses heróis – podemos chamá-los
assim. Eles estão no livro dos heróis da Pátria, os nossos
seringueiros são nominados como heróis, mas heróis
que não recebem o tratamento que deveriam receber.
Hoje, tive o prazer de receber em meu gabinete
a cineasta Eva Neide, uma acriana de Feijó, que está
dedicando boa parte de sua vida a essa luta. Eu não a
conhecia. Ela me dizia que é filha do Sr. Manoel Gomes
da Silva, um soldado da borracha de Feijó, como eu disse. Hoje, sua família mora em Senador Guiomard, no
meu Estado. Ela mora em Los Angeles e está fazendo
um filme, está nessa luta há muitos anos, porque esse
projeto já está tramitando na Câmara há mais de 11 anos.
Na verdade, a proposta original é da então Deputada e hoje Senadora... Graças a Deus, ela está aqui
e, com certeza, vai nos ajudar...
Já ouvi o Senador Acir se colocando à disposição
para que possamos, aqui no Senado, corrigir algumas
injustiças feitas lá na Câmara. A proposta que foi aprovada na Câmara prevê uma espécie de abono de R$25
mil para o nosso soldado da borracha. Os dependentes
não têm direito. Hoje ele recebe dois salários mínimos,
e o aumento é conforme o aumento do salário mínimo. A proposta aprovada na Câmara desvinculou do
aumento do salário mínimo. Isso significa dizer... Eu
conversava com o Deputado Taumaturgo, do meu Es-
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tado, também um dos que estavam preocupados. Na
verdade, neste momento, todo mundo aparece querendo ser o pai da criança, querendo ser o autor da
proposta, e, no afã de querer ajudar – penso que todos
estão querendo ajudar –, você pega qualquer proposta.
Mas, na verdade, eu conversava com os presidentes
do sindicato: quem não quer ganhar R$25 mil? Só que
está tramitando uma proposta no Supremo, e essa foi
a informação que recebi do sindicato de Rondônia, em
que eles poderão ter benefícios muito maiores do que
na proposta apresentada pelo Governo.
Então, hoje tive o prazer de receber a Eva Neide,
essa cineasta acriana que, inclusive, está presente nas
nossas galerias, que me deu o prazer de nos visitar.
Ela expressava a preocupação e fazia uma espécie
de pedido de socorro ao Senado, para que possamos
tratar esse projeto nesta Casa com o carinho e a responsabilidade que ele merece.
“Nós vamos dar um benefício de R$25 mil.” Não
é assim, o pessoal não está querendo esmola. Não
podemos dar com uma mão e tirar com a outra. Esse
povo precisa de saúde! Na conversa que tive com a
Eva, entendemos que ficou uma espécie de auxílio-caixão. A maioria das pessoas está com uma idade
avançada, e R$25 mil não vão resolver o problema de
ninguém. Nós queremos ver uma forma de equiparação aos nossos pracinhas, para que eles possam ter
acesso à saúde, para que eles possam ter um salário
digno, para que as famílias, as esposas, no momento
em que venha a faltar um soldado desses, possam ser
beneficiadas. Mas isso com muita responsabilidade.
Sem querer... De forma alguma quero ser o pai
dessa obra. Eu quero dar a minha contribuição.
Conheço de perto esse assunto, esse tema já
elegeu muitos políticos no meu Estado.
Apresentaram a proposta de que os soldados da
borracha poderiam ganhar até sete salários mínimos
– nós sabíamos que isso não era verdadeiro – e, de
repente, na verdade, o que foi votado na Câmara, infelizmente, foi uma proposta que desagradou a todos.
Queremos discutir a proposta original, que é a
PEC nº 556, de autoria da então Deputada e, hoje,
nossa colega Senadora Vanessa Grazziotin.
Então, fica aqui o nosso registro. Conversei com
o Luziel ontem, e ele já expressava sua preocupação.
A proposta não contempla a demanda, o entendimento
que os beneficiados têm. No dia da votação dessa proposta lá na Câmara, recebi em meu gabinete o pessoal
de Rondônia, e eles já expressavam o sentimento também de que a proposta não contemplava os interesses
dos soldados da borracha lá do Estado de Rondônia.
Então, a proposta deu entrada, hoje, nesta Casa,
no Senado – conforme informou a minha assessoria –,

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 79995

dia 7 de novembro, e nós vamos, com certeza, acompanhar de perto, lá na CCJ, onde vai dar entrada. Eu
que sou membro da Comissão vou procurar dar a minha contribuição para que possamos fazer justiça a
esses homens, a esses verdadeiros guerreiros, que
deixaram tudo no Nordeste, na época, e vieram para
a Amazônia. Muitos nem estão mais em nosso meio
para contar a história. Alguns estão aí, contando a
história, uma história difícil, uma história que orgulha
e honra a nossa Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Senador, apenas pela
oportunidade, perdoe-me a interrupção.
É que, alertado por V. Exª de que a proposta havia
chegado ao Senado, pedi à assessoria da Mesa que
me encaminhasse o processado, para que eu possa
fazer a leitura dela, assim que V. Exª concluir o seu pronunciamento, para que, assim, ela seja imediatamente
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Obrigado Presidente. A minha assessoria, o
Dr. João, já tinha me informado que havia sido dada
a entrada, e V. Exª acaba de confirmar o que estávamos dizendo.
Aqui, no Senado, com certeza, saberemos dar o
tratamento que esse projeto merece, um tratamento eu
não diria de privilégio – eles não estão atrás de privilégio, não é isso. Eles querem o reconhecimento, eles
querem o que lhes foi prometido. Quando eles tiveram
que sair do Nordeste para vir para a Amazônia, para
extrair o látex, fazer borracha, para serem transformados em pneus dos caminhões, de aviões, foi-lhes prometido que, depois, eles iriam ser reconhecidos como
verdadeiros heróis da nossa Pátria.
Outro assunto que me traz à tribuna é exatamente
sobre essa situação da Polícia Rodoviária Federal no
nosso Estado. Eu tive o prazer de fazer uma visita onde
funciona, hoje, a Polícia Rodoviária Federal – funciona
em salas doadas pelo DNIT.
Na semana retrasada, eu vi o Senador Flexa, aqui,
cobrando para que o Ministério da Justiça pudesse dar
uma atenção especial à situação que, hoje, a Polícia
Rodoviária Federal no Pará, está passando. Aquilo me
chamou a atenção. No momento, fiquei calado e, depois,
fiz uma visita à Polícia Rodoviária Federal do meu Estado.
A situação da Polícia Rodoviária Federal no Estado do
Acre é caótica. É o único Estado onde nós não temos
uma superintendência. No Acre, hoje, funciona como
uma delegacia subordinada ao Estado de Rondônia.
Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, sabendo da importância que tem a Polícia
Rodoviária Federal para o nosso Estado. Não foi nem
uma nem duas vezes, ali, ao longo da BR-317, que é
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a estrada que liga a nossa capital, Rio Branco, com o
Município de Brasiléia, com a fronteira com o Peru e
com a Bolívia. Quantas vezes os jornais publicaram,
a Polícia Federal trabalhando, fazendo apreensão de
drogas, de muitas drogas. E eu vejo as condições em
que eles trabalham. As condições são precárias, sem
as mínimas condições de automóveis... Quando eu cheguei ali, na sede do DNIT, e vi ali aquele aglomerado
de mesas, de caixas... Fui participar de uma reunião, e
não tinha mesa para sentar ali com os policiais e com
o pessoal que faz o serviço da estrutura do escritório.
Sinceramente, fiquei assim muito preocupado, e
preocupado porque é preciso que o Ministério da Justiça tome providências, porque é inadmissível, principalmente agora que nós estamos aí nessa luta, com
muita dificuldade – todos sabem –, que é a construção
da BR-364, de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, com a
conclusão dessa estrada, que um dia há de sair. Nós
sabemos que essa estrada já está se arrastando há 16
anos, foram muitas conversas, muito dinheiro investido nessa estrada, mas nós acreditamos e confiamos
que um dia essa estrada tem que sair, porque ela é
de fundamental importância para o nosso Estado – ela
liga a região do Juruá, uma região importante para o
nosso Estado. E, quando essa estrada sair, com certeza, vai dificultar muito mais o trabalho da Polícia
Rodoviária Federal.
Então, fica aqui o nosso apelo à Diretora-Geral
da Polícia Rodoviária Federal, que é a Inspetora Maria
Alice. Fica aqui o nosso apelo ao Ministro da Justiça
Eduardo Cardoso, para que possa tratar a situação
do nosso Estado. Não conheço a situação dos outros
Estados, mas, sem medo de errar, pelo o que ouvi do
Senador Flexa quando fez um relato da situação do Estado do Pará, eu diria que está reclamando de barriga
cheia, porque a situação do Acre, hoje, é, com certeza,
a pior situação que nós temos neste País.
Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo.
Vou acompanhar de perto e tenho certeza que nós
iremos sensibilizar as autoridades.
Quero aqui fazer esse apelo à nossa Presidente
Dilma. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal para
o Estado do Acre é de suma importância.
Outro assunto que venho tratar, aqui, é apenas
um registro, porque estou preocupado.
Não estou vendo, Sr. Presidente Aloysio, o Governo do Estado tomar as providência cabíveis. No
sábado, nós vamos ter a volta do nosso horário. É
aquela história do horário. Houve um referendo, quando o povo do Acre foi às urnas – não estou entrando
aqui no mérito se o horário antigo era bom, se o novo
horário era bom. O que eu quero aqui – e, graças a
Deus, conseguimos – é que a vontade do povo acreano
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seja respeitada. E a Câmara entendeu isso, o Senado
também entendeu, e nós conseguimos trazer um projeto que foi encaminhado... Porque lá no Estado, hoje,
estão criando uma situação: hoje, como nós estamos
no horário de verão, Senador Aloysio – na volta do horário, serão duas horas do horário de Brasília –, são
três horas de diferença do horário de Brasília. Mas esse
é o horário que os acrianos sempre viveram. Isso há
100 anos. E aí, o então Senador Tião Viana, de forma
arbitrária, sem consultar o povo... O correto seria ele
ter feito um plebiscito para saber se o povo do Acre
queria a mudança do horário. Eu não sei de onde ele
tirou essa história de que o povo acriano queria a mudança do horário, e mudou. Mas já resolvemos.
A minha preocupação é que não estão sendo
tomadas as providências para que isso não cause
transtorno.
O horário, conforme a lei que votamos nesta Casa
e a Presidente Dilma sancionou, terá de entrar em vigor a partir de sábado, à meia-noite. Estamos tentando
fazer um ato para que aquelas pessoas – e não está
sendo fácil – possam celebrar a volta do horário.
Lógico, há muitas pessoas que não concordam, é
um direito que elas têm. Mas nós temos de respeitar a
vontade da maioria: a maioria disse que queria o horário de volta. E ele vai voltar. Vamos realizar, no sábado,
um ato em frente ao Palácio Rio Branco, às 20 horas.
Eu sei que não haverá muita gente, porque é difícil lá, é difícil as pessoas se apresentarem, porque a
perseguição do governo é muito grande. Mas aquelas
pessoas que estão dispostas a ir lá e celebrar esse
momento...
Na verdade, não vamos celebrar a volta do horário, vamos celebrar a democracia: valeu a vontade
da maioria. A maioria do povo acriano disse que não
aceitava o novo horário e...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – ... graças a Deus, nós vamos ter o nosso horário de volta.
Presidente, muito obrigado.
Espero que, na segunda-feira, quando voltar a
esta Casa – estou indo para Rio Branco agora à noite
–, o povo acriano já esteja com seu horário original,
como dizemos lá no Acre.
Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR SÉRGIO PETECÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Desejo a V. Exª uma boa
e feliz viagem.
Antes de encerrar a sessão, como eu disse ao
Senador Petecão, vou ler aqui esse expediente que
recebemos da Câmara dos Deputados:
O Senado Federal recebeu da Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição
n° 61, de 2013 (n° 346/2013, na Câmara dos
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Deputados, cujo primeiro signatário é o Deputado Arlindo Chinaglia), que dá nova redação
ao caput do art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e acrescenta art.
54-A a este Ato.
É a chamada PEC dos Seringueiros, a PEC dos
Soldados da Borracha.
É a seguinte a matéria na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – A matéria vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD –
AC) – Como eu trouxe um discurso escrito aqui sobre
a Polícia Rodoviária Federal e aqui há muitas informações – eu estou passando para a nossa assessoria da
Mesa –, eu gostaria de pedir que fosse publicado na
íntegra este meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª será atendido.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 205, do Senador Cícero
Lucena, por meio do qual comunica que não pôde participar, em virtude de força maior, da Sessão Solene
de inauguração do Edifício Sede do Parlamento Latino Americano e de sua 29ª Assembleia Ordinária, no
período de 16 a 20 de outubro do corrente, conforme
Requerimento nº 1.150, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
OF/GSCL/205/13
Brasília, 5 de novembro de 2013
Exmº Sr. Presidente,
Comunico que, em virtude de força maior, não
pude comparecer à convocação do Grupo Brasileiro
do Parlamento Latino Americano, no sentido de participar da Sessão Solene de inauguração do Edifício
Sede deste Organismo Internacional e de sua XXIX
Assembléia Ordinária, que foram realizadas em Cidade
do Panamá, no período de 16 a 20 de outubro, de que
trata o Requerimento nº 1.150, de 2013.
Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência a gentileza de determinar aos setores competentes desta
Casa a adoção das medidas necessária decorente à
comunicação acima citada.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Atenciosamente,

Novembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco
Minoria/PSDB – SP) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 206, do Senador Cícero Lucena, por
meio do qual comunica que não pôde participar, em virtude
de força maior, de diligência externa para acompanhar o
andamento das obras de Transposição do Rio São Francisco, bem como as obras de segurança hídrica, em 30
de agosto do corrente, em Serra Talhada, Pernambuco,
conforme Requerimento nº 966, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
OF/GSCL/206/13
Brasília, 5 de novembro de 2013
Exmº Sr. Presidente,
Comunico que, em virtude de força maior, não
pude comparecer à diligência externa para acompanhar o andamento das obras de Transposição do Rio
São Francisco, bem como as obras de segurança hídrica, tal como da Adutora do Agreste, como membro
da Comissão Externa para acompanhar os Programas
de Tranposição e Revitalização do Rio São Francisco,
que foi realizado na Câmara de Vereadores de Serra
Talhada, Pernambuco, dia 30 de agosto de corrente
ano, de que trata o Requerimento nº 966, de 2013.
Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência a gentileza de determinar aos setores competentes desta
Casa a adoção das medidas necessária decorentes
à comunicação acima citada.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco Minoria/PSDB – SP) – O Senado Federal recebeu
o Ofício nº 416, de 2013, da Câmara dos Deputados,
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei da
Câmara nº 105, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 416/2013/PS-GSE
Brasília, 6 de novembro de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprovadas as emendas oferecidas por essa Casa ao Projeto
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de Lei nº 7.191, de 2010, da Câmara dos Deputados
(PLC nº 105/12), que “Regula o exercício da atividade
de condução de veículos de emergência”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 5-11-13.
Atenciosamente,
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80043

NOVEMBRO DE 2013
80044 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

721

Novembro de 2013

722

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80045

NOVEMBRO DE 2013
80046 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

723

Novembro de 2013

724

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80047

NOVEMBRO DE 2013
80048 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

725

Novembro de 2013

726

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80049

NOVEMBRO DE 2013
80050 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

727

Novembro de 2013

728

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80051

NOVEMBRO DE 2013
80052 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

729

Novembro de 2013

730

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80053

NOVEMBRO DE 2013
80054 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 114, de 2013, do Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 114/2013 – CCT
Brasília, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado no
250 de 2011, que “Altera o art. 80 da Lei no 9.472, de
16 de julho de 1997, para estabelecer obrigações de
universalização de serviços de telecomunicações especificas para localidade da Amazônia Legal”.
Senador Zeze Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco Minoria/PSDB – SP) – Com referência ao
Ofício nº 114, de 2013, fica aberto o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto
de Lei do Senado nº 250, de 2011, seja apreciado
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 386, de 2013, do Presidente da Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
Senado nº 215, de 2012.
É o seguinte o Ofício:

Oficio no 386/13 – Presidência/CCJ
Brasília, 30 de outubro de 2013
Assunto: Decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto nos artigos 91,§ 2o,
e 101, § 1o, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária
realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela rejeição, por inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado no 215, de 2012, que
“Inclui os servidores ocupantes dos cargos efetivos de
Administrador e Contador na Estrutura Remuneratória
Especial instituída pela Lei no 12.277, de 30 de junho
de 2010”, de autoria do Senador Gim.
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 (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco Minoria/PSDB – Com referência ao Ofício nº 386,
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 Senado nº 215, de
2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80055

NOVEMBRO DE 2013
80056 Sexta-feira 8
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734
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NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80057

NOVEMBRO DE 2013
80058 Sexta-feira 8
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735

Novembro de 2013

736
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80059

NOVEMBRO DE 2013
80060 Sexta-feira 8
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738
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NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80061

NOVEMBRO DE 2013
80062 Sexta-feira 8
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739

Novembro de 2013

740
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NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80063

NOVEMBRO DE 2013
80064 Sexta-feira 8
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741

Novembro de 2013

742
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80065

NOVEMBRO DE 2013
80066 Sexta-feira 8
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743

Novembro de 2013

744
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 8 80067

NOVEMBRO DE 2013
80068 Sexta-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Foi encaminhado à publicação Parecer nº 1.229, de 2013, da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a
Sugestão nº 7, de 2013, que conclui pela apresentação
do Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2013, que
dispõe sobre autoprograma de saúde ou cartão saúde.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – A Presidência recebeu
o Ofício nº 249, de 2013, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
622, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 249/2013-CDR/PRES
Brasília, 6 de novembro de 2013
Assunto: Decisão Terminativa
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição
Federal combinado com o § 2º, do artigo 91 e art. 282,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou a Emenda nº 1-CRA/CDR (Substitutiva) ao Projeto
de Lei do Senado nº 622, de 2011, que “altera a Lei
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nº 12.249, de 11 de junho de 2010, para modificar os
parâmetros de renegociação das dívidas oriundas de
operações de crédito rural lastreadas em recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE” e deverá constar da Pauta da próxima reunião
para discussão em turno suplementar.
Respeitosamente

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco Minoria/PSDB – SP) – Com referência ao Ofício nº
249, 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 Desenvolvimento Regional e Turismo.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não havendo mais nada
a tratar, não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 minutos.)
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Ata da 199ª Sessão, Não Deliberativa,
em 8 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Cristovam Buarque e Ruben Figueiró
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 22 minutos e
encerra-se às 10 horas e 50 minutos)

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Bom dia a cada uma
e a cada um!
Declaro aberta esta sessão.

Apoio Governo/PDT – DF) – Sobre a mesa, requeri-

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
mento que será lido.
É lido o seguinte:
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80273

748

80274 Sábado 9
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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749

80275

750

80276 Sábado 9
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NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

751

80277

752

80278 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

753

80279

754

80280 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

755

80281

756

80282 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

757

80283

758

80284 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

759

80285

760

80286 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

761

80287

762

80288 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

763

80289

764

80290 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

765

80291

766

80292 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

767

80293

768

80294 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

769

80295

770

80296 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

771

80297

772

80298 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

773

80299

774

80300 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

775

80301

776

80302 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

777

80303

778

80304 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

779

80305

780

80306 Sábado 9
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

781

80307

782

80308 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

783

80309

784

80310 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

785

80311

786

80312 Sábado 9
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

787

80313

788

80314 Sábado 9
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NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

789

80315

790

80316 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9
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80317
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80318 Sábado 9
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NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 9

793

80319

794

80320 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

795

80321

796

80322 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

797

80323

798

80324 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

799

80325

800

80326 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

801

80327

802

80328 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

803

80329

804

80330 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

805

80331

806

80332 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

807

80333

808

80334 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

809

80335

810

80336 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

811

80337

812

80338 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

813

80339

814

80340 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

815

80341

816

80342 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

817

80343

818

80344 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

819

80345

820

80346 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

821

80347

822

80348 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

823

80349

824

80350 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

825

80351

826

80352 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 147, de 2013, do Presidente da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs
555 e 568, de 2012; 108, 112, 118, 125, 127, 129, 131,
133, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 149, 153, 154,
156, 160, 170, 171, 172, 180, 183, 185, 191, 192, 194
e 195, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 147/2013 – CCT
Brasília, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
nos 555 e 568 de 2012; 108, 112, 118, 125, 127, 129,
131, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 149, 153,
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154, 156, 160, 170, 171, 172, 180, 183, 185, 191, 192,
194 e 195 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Com referência ao Ofício nº 147, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Encerrou-se ontem o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 16, de 2013 (nº 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.
Ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-Plen.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – A matéria volta às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa;
e de Constituição, Justiça e Cidadania para exame
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Encerrou-se ontem o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia
elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da sessão deliberativa
ordinária de 12 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – A Presidência comunica
ao Plenário que está publicado, no Diário do Senado
Federal de 7 de novembro do corrente, o Parecer nº
75 de 2013-CN da Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, concluindo
pelo arquivamento do OFN nº 29 de 2013, que encaminha o Relatório de Resultados e Impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste do
exercício de 2012.
A matéria a que se refere o parecer vai ao Arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício n° 2.138, de 07 de novembro de 2013, da Senadora Ana Amélia, por meio do
qual comunica a impossibilidade de comparecimento
à Sessão Preparatória, Sessão Especial e 28ª Sessão
Ordinária do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu,
Uruguai, no período de 11 a 13 de novembro de 2013,
conforme Requerimento n° 1.229, de 2013, aprovado
no dia 22 de outubro 2013, tendo em vista o cancelamento do evento.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 2.138/2013-GSAAME
Brasília, 7 de novembro de 2013
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico que
não participarei da viagem objeto do requerimento nº
1.229, de 2013, aprovado no último dia 22-10-2013, que
trata sobre minha participação na Sessão Preparatória, Especial e XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul, no período de 11 a 13 de novembro de
2013, tendo em vista o cancelamento da referida reunião conforme comunicado em anexo.
Cordialmente, – Senadora Ana Amélia (PP-RS).
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Chamo para fazer uso da
palavra o Senador Ruben Figueiró.
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, primeiramente, desejo aqui
solidarizar-me com a Senadora Ana Amélia, que, na
sessão de ontem, quando do pronunciamento do Sr.
Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, sobre sua gestão à frente desta Casa, manifestou sua
solidariedade a todos os funcionários, comissionados
ou permanentes, desta Casa.
Ao me associar às suas oportunas palavras, eu
queria especialmente mencionar aqui o apreço e o
respeito que tenho pelos funcionários da Secretaria-Geral da Mesa, principalmente por aqueles que trabalham aqui nos assessorando em todas as sessões,
atravessando horas e horas de trabalho. Eu, às vezes,
não estou presente aqui, mas, da minha casa, ligando
a TV Senado, vejo os nossos funcionários da Mesa
presentes, cansados, naturalmente, mas estimulados
pelo dever a cumprir. Eu tenho um profundo apreço
e solidariedade pelos senhores, pela dedicação que
se sobrepõe, inclusive, às suas forças físicas. As minhas homenagens, portanto, a todos os servidores,
sobretudo, repito, aos servidores que servem à Mesa
do Senado.
Quero juntar também meu apreço e meu reconhecimento pelos servidores da Consultoria Legislativa, que nos prestam, Sr. Presidente, extraordinário
trabalho de assessoria.
Essa minha manifestação também se estende
aos servidores que exercem as funções de segurança
deste plenário, que também estão aqui e adentram, às
vezes, a noite e, quantas vezes, as madrugadas, para
atenderem à sua missão de servidores desta Casa
e, sobretudo, para se solidarizarem conosco, com os
Senadores e com as Senadoras.
Com essas palavras, Sr. Presidente, de respeito e de admiração aos senhores servidores que aqui
mencionei, quero também levar minha solidariedade e
admiração que tenho pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pelos profissionais
que compõem seu quadro de servidores, responsáveis pela elevação do País a uma posição de grande
destaque na produção agropecuária.
O assunto que trago hoje à reflexão dos meus
eminentes Pares, Sr. Presidente, diz respeito a uma
particularidade da situação empregatícia dos trabalhadores da Embrapa que se vem refletindo negativamente no desempenho da empresa. Tal situação inquieta
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não apenas aqueles que, como eu, reconhecem a
relevância da missão desempenhada pela Embrapa
para a economia nacional. Em primeiro lugar, são os
próprios empregados da Embrapa que se preocupam
com a debilitação da empresa.
Ocorre que, embora seja a Embrapa uma empresa
pública, sua relação com os cerca de 9,5 mil profissionais que para ela trabalham é regida pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). Assim, em obediência a
uma decisão proferida pelo egrégio Tribunal Superior
do Trabalho (TST), o Conselho de Administração da
Embrapa editou, em 24 de outubro de 2011, a Resolução nº 118, reconhecendo ao empregado que se
aposente o direito de permanecer trabalhando na empresa e, evidentemente, recebendo seus vencimentos.
Valendo-se desse direito, há um grande contingente de empregados que já se aposentaram, mas que
mantêm seu vínculo com a Embrapa, no aguardo de um
incentivo para rescindir seu contrato de trabalho. Outro
expressivo contingente está em vias de se aposentar,
mas tampouco pretende desligar-se da empresa tão
logo se aposente. Todos estão no aguardo da implantação de um novo Plano de Desligamento Incentivado
(PDI), para, só então, pedir a demissão.
São aproximadamente três mil os empregados
da Embrapa que se encontram em uma das duas situações recém-mencionadas, correspondendo a quase um terço do quadro efetivo, e o sentimento que os
acomete é de ansiedade, haja vista o reflexo dessa
situação para a sustentabilidade e o futuro da empresa.
Apesar de a Embrapa ainda prestar relevante
contribuição para o alcance de resultados expressivos no meio rural brasileiro, participando, inclusive,
nos processos de elaboração e aperfeiçoamento de
políticas públicas, a realidade é que ela poderia contribuir bem mais.
No seu papel de empresa pública responsável
pelas pesquisas que assegurem o incremento da produção de alimentos, por meio do aumento da produtividade e da inovação, a Embrapa vem continuamente
perdendo espaço no âmbito das principais commodities
agrícolas para empresas multinacionais e transnacionais. Pior ainda: a manter-se o atual estado de coisas,
é de se prever que a Embrapa nem sequer consiga
atender à demanda da agricultura familiar. Com efeito, as perspectivas para o futuro da empresa não são,
Sr. Presidente, alvissareiras, se ela não promover a
oxigenação do seu quadro de empregados. Também
ressalto o aporte de recursos orçamentários para que
ela possa atuar eficientemente no seu mister.
Sr. Presidente, Srªs e Sr. Senadores, é fácil compreender que um trabalhador com idade em torno de
60 anos, tendo já trabalhado durante décadas na Em-
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brapa, tenha, em muitos casos, o sentimento do dever
cumprido. É também natural que, nesse momento da
vida, um trabalhador que já percorreu esse percurso
tenha sua atenção mais voltada para o seu próprio
bem-estar e o de sua família. Muitas vezes, está ele
desenvolvendo atividades e negócios que não guardam relação alguma com a Embrapa.
A situação que esse expressivo contingente de
empregados da Embrapa hoje vivência é a única que
poderia resultar da permissão para que o aposentado
permaneça no quadro efetivo da empresa: falta de ânimo para o trabalho, queda drástica de rendimento e,
para a empresa, substancial prejuízo nos resultados.
A acomodação que se vem acentuando nos últimos tempos entre esse grupo de empregados, com
reflexos negativos em praticamente todos os níveis dos
processos produtivos da empresa, é motivo de grande
preocupação. Embora esse quadro, pela forma como
vem acontecendo, seja pouco perceptível ao conjunto
da sociedade, seus resultados serão extremamente
danosos no longo prazo. Vale ressaltar ainda que parte
das atividades da Embrapa já está sendo delegada e
vem sendo desempenhada por trabalhadores terceirizados, os quais pouco interesse e responsabilidade
demonstram em relação ao futuro da empresa.
Ao longo dos 40 anos de existência da Embrapa,
já foram implementados três planos de desligamento
incentivado de empregados. O momento hoje vivido
pela empresa exige que um novo plano dessa natureza
seja lançado, estimulando a demissão dos empregados
que reúnam as condições exigidas para adesão a ele.
Ou a Embrapa lança um novo plano de desligamento
incentivado, ou será preciso encontrar uma forma de
suprimir o direito do aposentado de continuar na empresa. Afinal de contas, na situação atual, milhares de
indivíduos estão recebendo simultaneamente de duas
fontes do Governo Federal.
É importante, portanto, enfatizar que a adesão ao
plano de desligamento incentivado é sempre opcional.
Assim sendo, sua implementação não impedirá a
permanência de cientistas, pesquisadores, analistas e
técnicos que, independentemente de qualquer estímulo
financeiro, desejam continuar trabalhando na Embrapa
até o fim de suas vidas, seja por vocação, por ideal ou
por simples vontade.
Sr. Presidente, de outra parte, não se pode ignorar
o interesse e o direito dos aprovados em concurso que
aguardam ansiosamente a admissão nos quadros da
Empresa. A demissão incentivada de empregados vai
abrir, já tardiamente, a possibilidade de renovação do
quadro de empregados. Vale lembrar que a empresa
apresenta carência de mão de obra em todos os níveis
e em todas as unidades descentralizadas.
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Documento da Embrapa explica que o último
Plano de Desligamento Incentivado, que vigorou até
2009, foi “resultado da implantação de um novo modelo de gestão da Empresa, pautado na flexibilidade
da administração de seu quadro de pessoal e na valorização de seus empregados, que ajudaram a fazer
da Embrapa uma referência no Brasil e no Exterior”.
É consenso que o novo PDI a ser lançado pela
Embrapa deve conceder os mesmos direitos trabalhistas e incentivos financeiros e sociais previstos no plano
anterior. O mesmo vale para os critérios de elegibilidade para adesão ao plano. E é desejo dos empregados
que o novo PDI seja permanente.
Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque,
acrescento que os critérios de elegibilidade para adesão ao último plano eram de que o empregado tivesse, no mínimo, 55 anos de idade e de 15 a 18 anos
de trabalho na Embrapa, dependendo do cargo que
ocupasse.
Obviamente, os empregados da Embrapa que,
em 2009, ainda não atendiam aos critérios para aderir
ao último PDI e, por isso, continuam na empresa até
agora, sentem-se igualmente merecedores dos benefícios que foram concedidos a seus colegas, haja
vista que também contribuíram para tornar a Embrapa
a empresa que é hoje.
Também, sob o ponto de vista do interesse econômico da empresa, o lançamento de um novo plano de
desligamento incentivado mostra-se muito conveniente.
Segundo cálculos e projeções efetuados, o dispêndio de recursos correspondente às indenizações
pagas seria em curto prazo compensado pela substancial economia que a Embrapa faria com a redução da
folha de pagamento, em decorrência da substituição
de empregados com salários elevados por profissionais em início de carreira.
Um técnico agrícola com 30 anos de serviços
prestados à Embrapa, vejam V. Exªs, recebe vencimentos de aproximadamente R$10 mil. Já um técnico em
início de carreira perceberá pouco mais de R$3 mil,
não apenas por estar no piso da carreira, mas também
por não ter direito ao adicional por tempo de serviço. E
ainda os encargos sociais, por serem calculados com
base no salário, são muitíssimo menores, no caso do
empregado em início de carreira.
O exemplo recém-mencionado, que corresponde
à situação média dos empregados que se enquadram
nos critérios para adesão ao PDI, indica uma economia
para a Embrapa superior a 67% para cada empregado substituído.
Sr. Presidente Cristovam Buarque, Srªs e Srs.
Senadores, além de promover uma substancial redução das despesas da Embrapa com pessoal, o Plano
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de Desligamento Incentivado proporcionará uma importante e necessária revitalização da mão de obra
responsável pela pesquisa agrícola brasileira. À medida que se posterga o lançamento de um novo plano,
intensificam-se as inquietações entre os empregados
interessados. Ao mesmo tempo, a Embrapa deixa de
fazer substancial economia com a redução, que seria
proporcionada em sua folha de pagamento.
As informações que circulam dão conta de que
a Embrapa não lançou ainda o novo PDI por estar na
dependência de uma decisão do Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(Dest), órgão da estrutura do Ministério do Planejamento. Enquanto essa decisão não é tomada, a Embrapa não pode contar com os recursos necessários
para saldar as rescisões de contratos.
Assim sendo, e tendo em vista os melhores interesses da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, deixo aqui meu veemente apelo ao Conselho
de Administração da empresa, à sua Presidência, ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e, de modo muito especial, ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do
Ministério do Planejamento, para que seja implementado, ainda neste ano de 2013, o novo Plano de Desligamento Incentivado para os empregados da empresa.
Tenho certeza de que, se todos os Srs. Senadores se somarem a esse meu apelo, o novo PDI da
Embrapa haverá de ser lançado sem demora, garantindo que os funcionários da empresa que hoje reúnem condições para tanto sejam também justamente
valorizados e reconhecidos pelos relevantes serviços
que prestaram à Nação, tal como o foram seus 1.600
colegas que aderiram ao Plano anterior. Com a renovação do quadro de empregados e respectiva redução
de gastos com salários, será possível garantir a sobrevivência de uma das melhores e mais reconhecidas
instituições de pesquisa do mundo.
Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, Srªs
e Srs. Senadores, nosso empenho para que a Embrapa
possa oxigenar seu quadro de empregados, melhorar
o nível dos seus processos produtivos, incrementar o
rendimento de seu trabalho e assim obter ainda melhores resultados é plenamente justificado. Tudo o que
a empresa vem realizando ao longo dos seus quarenta
anos de existência é prova cabal de que vale muito a
pena lutar pelo seu fortalecimento.
Nunca me canso, Srs. Senadores, de repetir
que, para o Brasil se tornar a potência agrícola que
hoje é, foi fundamental o trabalho da Embrapa. É graças às inovações constantemente desenvolvidas pela
Embrapa, graças aos conhecimentos que ela leva ao
homem do campo que o Brasil ampliou enormemente
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sua produção, a ponto de chegar ao segundo lugar
na exportação de produtos agropecuários em âmbito mundial. Temos a liderança na produção mundial
de açúcar, café e suco de laranja. Somos o segundo
maior produtor mundial de soja e de etanol, podendo
atingir, na presente safra, que está sendo concluída,
a primeira posição na soja. Destacamo-nos também
em carnes, milho, algodão, papel, celulose e diversos
outros produtos.
Para melhor dimensionar a contribuição da Embrapa à agropecuária brasileira, basta mencionar que,
desde a sua criação até o presente, a safra brasileira
de grãos mais que quadruplicou, mesmo avanço registrado na oferta de carne bovina e suína, ao passo
que a oferta de carne de frango aumentou nada menos que 22 vezes no período entre 1975 e 2009. A
produção de leite aumentou de cerca de oito bilhões
de litros, em 1975, para quase 28 bilhões de litros em
2008. A produção brasileira de hortaliças elevou-se de
nove milhões de toneladas para mais de 19 milhões de
toneladas, com incremento da área plantada inferior a
5%, refletindo espetacular aumento da produtividade.
O aumento da produção acarretou o barateamento dos
alimentos. É por isso que o gasto médio do brasileiro
com alimentação caiu de 48%, na década de 1970,
para cerca de 20% no presente.
Se hoje o Brasil está em vias de se tornar o maior
produtor de soja do mundo, ultrapassando, pela primeira
vez na história, os Estados Unidos da América, isso é
graças ao trabalho da Embrapa. Dos quase 83 milhões
de toneladas da última safra, mais de 52 milhões de
toneladas – ou cerca de 63% -– foram colhidas na região do Cerrado, nos Estados de Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Maranhão,
Tocantins, Piauí, Rondônia, Pará e aqui, no Distrito
Federal. Há 40 anos, quando a Embrapa foi criada,
esse cenário não poderia sequer ser imaginado. As
cultivares de soja até então existentes não cresciam
e nem produziam bem nessas regiões.
Essa história começou a mudar em 1980, quando
foi lançada, pela Embrapa Cerrados, a primeira variedade adaptada à região, a Doko. Ela crescia e produzia bem, mesmo em solos de primeiro ano de cultivo.
Fazer com que uma planta característica de regiões
temperadas fosse cultivada nas condições brasileiras
foi o grande desafio dos pesquisadores da Embrapa
naquela época. Os trabalhos de pesquisa para se
chegar a essa variedade duraram cerca de dez anos.
A ideia de produzir soja no Cerrado encontrou
uma resistência na época. Por muitos, era considerada uma utopia. Alegavam que não havia soja que se
adaptasse aos solos da região. Com o lançamento da
Doko pela Embrapa foi possível abrir as terras para o
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cultivo. Sua introdução garantiu que os produtores não
tivessem prejuízo no início das atividades. Ela era a
única variedade que dava retorno já no primeiro ano.
Foi a sua introdução que garantiu o desbravamento do
Cerrado na época. De lá para cá, a Embrapa lançou
cerca de 50 variedades de soja importantes para o
desenvolvimento da agricultura do Cerrado.
Na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, do
meu Estado, portanto, a Embrapa trabalha na melhoria
genética do rebanho bovino, promove a introdução de
novas tecnologias de produção e de controle de doenças adequadas à realidade específica daquele bioma.
Tanto a Embrapa Pantanal quanto a Embrapa Gado de
Corte de Campo Grande e a Embrapa de Dourados
tratam especificamente da questão de grãos.
Um grande trabalho tem sido feito na Embrapa Pantantal, no setor pesqueiro, criando as bases
tecnológicas para o desenvolvimento da aquicultura,
reduzindo o valor do pescado para os consumidores.
Em sua sede, a Embrapa Pantanal, localizada
em Corumbá, desenvolve atualmente diversos trabalhos de pesquisa com plantas medicinais, aromáticas
e condimentares.
A estrutura daquela unidade conta com laboratórios de propagação de plantas, herbário para ajudar
na identificação de plantas com potencial, laboratório
de solos para análise física e química de substratos e
partes vegetativas de plantas e, ainda, com um campo experimental.
Diversos estudos sobre poderes terapêuticos de
espécies medicinais do Pantanal foram iniciados, e o
conhecimento tradicional dos moradores está servindo como base para as pesquisas em laboratório, por
meio de metodologias científicas, uma das quais é a
extração de óleos essenciais.
Agora, neste mês, a partir do dia 26, a Embrapa
Pantanal realizará um simpósio que demonstrará à sociedade, a toda a comunidade ligada à agropecuária e
ao meio ambiente as suas realizações. Será um motivo
muito importante para ressaltar o trabalho da Embrapa
Pantanal em meu Estado e para o Brasil.
Além das pesquisas desenvolvidas em laboratório, a equipe de pesquisadores da Embrapa Pantanal
tem realizado diversas ações de transferência de tecnologia para os produtores rurais da região, por meio
de oficinas, palestras e dias de campo, como ressaltei
há poucos instantes.
Já com o objetivo de fomentar a apicultura e
fortalecer a cadeia apícola na região do Pantanal e
em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, a Embrapa
Pantanal firmou, no ano passado, um convênio com
a Federação de Apicultura e Meliponicultura de Mato
Grosso do Sul (FEAMS).
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A parceria visa a fortalecer a apicultura na região
Pantaneira, a qual vem se mostrando cada vez mais
adequada para o exercício da atividade.
Muitos produtores, Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, fazem da apicultura um complemento
da sua renda, mas a intenção do convênio é auxiliar
na profissionalização desses apicultores e mostrar
que a atividade pode ser sua primeira fonte de renda.
A Embrapa Pantanal iniciou seus trabalhos de
pesquisa de produção de mel no ano de 2003 e, de
lá para cá, vem obtendo constantes melhorias no processo.
As melhorias ocorreram, por exemplo, nas etapas de extração, beneficiamento e envase do produto
apícola produzido no Pantanal, provando que a região
pode produzir diversos tipos de méis, inclusive aqueles
com coloração muito clara, o que não era tido como
possível no passado.
Sr. Presidente, para concluir, essa tem sido a história da Embrapa: atingir utopias, mostrar que se pode,
sim, realizar aquilo que muitos afirmam ser impossível.
Em todos os ramos da produção agropecuária,
a Embrapa vem superando os desafios, tornando realidade aquilo que muitos nem sequer ousam sonhar.
Essa é a empresa em cuja defesa não podemos
transigir: a principal instituição de pesquisa em agricultura tropical em todo o mundo – ressalto.
Neste momento em que a Embrapa necessita
urgentemente oxigenar seu quadro de empregados,
empenhemo-nos, Srs. Senadores, todos, para que seja
implementado, ainda neste ano de 2013, o novo Plano
de Desligamento Incentivado da Empresa.
Sei, Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque,
pela sensibilidade que V. Exª tem demonstrado ao longo de sua vida, que também se alia a este meu apelo
para que o Governo da República, por intermédio do
Ministério do Planejamento, determine a realização
do novo PDI, que vai, sem dúvida alguma, oxigenar
as atividades dessa empresa, que é um orgulho da
Nação brasileira.
Muito grato a V. Exª pela oportunidade de tempo
que me deu para fazer esse pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – O Brasil é que agradece,
Senador Ruben Figueiró, o seu discurso, e eu vou fazer referência a ele antes de pronunciar o meu, para
não usar da Presidência o papel de quem tenta fazer
um aparte.
Parabéns ao senhor! Em nome do Brasil, como
brasileiro, eu agradeço a sua defesa das duas instituições: os funcionários do Senado e os funcionários
da Embrapa.
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Solicito ao Senador Ruben que venha presidir
para que eu faça uso da palavra.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Grato a V. Exª, aos servidores desta Casa e
a todos aqueles que acompanham diuturnamente os
nossos trabalhos.
O Sr. Cristovam Buarque 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 Cristovam Buarque pelo tempo que desejar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, antes de entrar no assunto que me
traz hoje aqui, queria comentar a fala do Senador Rubem Figueiró.
O Brasil tem poucas áreas de excelência, raríssimas. Uma delas é o quadro de servidores do Senado Federal e – eu diria – também da Câmara Federal,
entre outras entidades – não somos os únicos. Aqui
existe um bom quadro de funcionários. E será uma
grande pena se, por omissão de muitos de nós, Senadores, esse sistema tão bem montado for desperdiçado, desarticulado. Daí minha solidariedade à sua fala
e à sua referência ao discurso de ontem da Senadora
Ana Amélia.
O segundo é a Embrapa; o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo entre aqueles que têm
dimensão para estarem na vanguarda. Nós não abrimos as cinco portas que permitem transformar este
País em um país inovativo. São cinco portas que nós
precisamos abrir: a porta da educação de base, a porta
das universidades e institutos de pesquisa, a porta de
uma vontade nacional de querer deixar de investir no
imediato para investir no futuro, a porta do setor industrial que de fato queira ser inovador – que o Brasil não
tem –, e finalmente instituições sólidas que façam com
que os que trabalham nas universidades e nos institutos
de pesquisas saibam o que vai acontecer nos próximos anos, que não precisem ficar fazendo greve para
recuperar salários, não precisem fazer manifestações
para novos planos de cargos e salários. Estabilidade,
tranquilidade. O trabalho intelectual exige tranquilidade,
e isso está faltando no Brasil. E uma prova é a tensão
em que vive qualquer funcionário professor de universidade, qualquer funcionário professor dos institutos
de pesquisa sem saber se, no ano seguinte, terá as
verbas necessárias.
A Embrapa é uma das três grandes instituições
que o Brasil tem, em vez de ter duzentas, Senador Rodrigo Rollemberg. As três são: o ITA (Instituto Tecnoló-
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gico da Aeronáutica) e o CTA; a Fiocruz e a Embrapa.
De repente a Embrapa entra em dificuldades – o ITA
passou por isso faz dois ou três anos, tendo de recorrer a nós, Senadores, para emendas particulares que
permitissem sair daquela situação. Eu me solidarizo
plenamente, e acho que é uma luta nacional podermos garantir que a Embrapa não apenas sobreviva,
mas cresça.
E é nessa mesma linha Senador Rodrigo, de um
patrimônio nacional ameaçado, como está a Embrapa,
que eu falo aqui hoje. Só que eu vou falar dessa ameaça a um patrimônio nacional falando de corrupção.
Há três tipos de corrupção: aquela corrupção do político que põe dinheiro no bolso e na sua conta; aquela corrupção até de não pôr dinheiro no bolso, mas
de fazer leis que são contra os interesses nacionais,
contra os interesses das grandes massas do País; e
a terceira, que faz coisas contra o interesse nacional
ganhando dinheiro.
Nós estamos hoje vivendo em Brasília, pelo menos, o segundo tipo de corrupção. O Governo do Distrito
Federal e, portanto, nós todos, do Distrito Federal – aqui
está o Senador Rodrigo, que é um dos Senadores, e
eu próprio –, estamos, se ficarmos omissos, ajudando
a cometer um ato de corrupção contra o Brasil, porque Brasília não é uma cidade como qualquer outra
que possa dizer que tem autonomia. Não, Brasília é a
Capital de todos os brasileiros.
As outras cidades foram construídas pelos seus
pioneiros; Brasília, pelos seus pioneiros e pelo Brasil
inteiro, que pagou a sua construção. E, até hoje, é preciso que nós, de Brasília, sempre digamos obrigado
ao Brasil, porque a saúde, a educação, a segurança
em Brasília são financiadas graças a um fundo constitucional.
O Brasil reconhece que Brasília é um patrimônio do Brasil e, por isso, todos os anos, transfere uma
quantidade de recursos do Tesouro Nacional para fazer
funcionar o Distrito Federal. Em troca, o que o Brasil
quer? O Brasil quer que cuidemos bem de Brasília. E,
aí, não quero confundir a Brasília da política, porque,
hoje, quando se fala em Brasília, se pensa na política,
mas falo da Brasília patrimônio histórico mundial, da
Brasília urbanística, da Brasília arquitetônica, da Brasília que é um orgulho do Brasil no mundo, porque é
um dos raros patrimônios históricos da humanidade e
o único novo que não virou patrimônio pela idade, mas
pela genialidade com que foi feita.
O Brasil tem direito de exigir que nós, os brasilenses, cuidemos bem de Brasília. Se não cuidarmos
bem de Brasília, nós brasilenses cometeremos um
ato de corrupção. E o Governo, hoje, está cometendo
esse ato. Não a corrupção – depois falo nisso – do
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enriquecimento ilícito, mas a corrupção da deturpação
das coisas corretas, certas, de que a gente precisa.
Isso está sendo feito por meio de uma coisa que tem
uma sigla muito complicada: PPCUB, conhecido aqui
por todos nós como “PPCub”, que quer dizer, Plano
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília,
o plano diretor da cidade, aquilo que justificou que
Brasília entrasse no rol dos patrimônios históricos da
humanidade e aquilo que permite, assegura, garante
que Brasília continue sendo um patrimônio histórico
da humanidade e do Brasil.
Pois bem, o que a gente está vendo hoje é a tentativa de deformar esse traçado urbanístico, colocando
em ameaça o reconhecimento da Unesco, como patrimônio histórico da humanidade. E uma Comissão da
Unesco já veio a Brasília e saiu daqui muito preocupada
com o seu futuro urbanístico. E muito preocupada, a
Unesco, com o risco de ter que desqualificar Brasília,
retirar Brasília da lista dos patrimônios históricos da
humanidade, que é um conjunto privilegiado.
É preciso dizer, Senador, que não havia ainda
esse conceito, mas, até nas guerras, salvaram algumas cidades: Hitler não bombardeou Paris, e os Aliados não bombardearam Heidelberg, mantiveram-nas.
E nós aqui em Brasília, por conta do Governo atual,
talvez estejamos bombardeando o plano urbanístico
de Brasília.
O PPCUB, esse Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, deveria aperfeiçoar a cidade, corrigindo seus problemas e estimulando suas
qualidades – estimulando suas qualidades. Entretanto,
o que estamos percebendo com a proposta que fez o
Governo do Distrito Federal, o Governo do Sr. Agnelo
Queiroz, e que está em discussão na nossa assembleia
legislativa, que aqui se chama Câmara Legislativa, é
que é uma verdadeira caixa preta, que está desperdiçando a chance de melhorar Brasília, mantendo o
respeito àquilo que ela tem que lhe permite ser patrimônio histórico da humanidade.
O PPCUB está sendo usado para alterar usos
do traçado urbanístico, para criar lotes onde não havia
previsão para isso.
Senador, esta aqui é a famosa Esplanada dos
Ministérios, que todos os dias se vê na televisão. Do
outro lado, quando ela continua, está sendo ameaçado de se colocarem lojas, barracas e outras coisas em
plena Esplanada dos Ministérios, só que do outro lado
da Torre de Televisão.
Aumentar a altura de prédios. Uma das características de Brasília é o respeito a um limite máximo,
que mantém o tom bucólico. Como dizia Lúcio Costa,
os prédios têm que ser de uma altura que a mãe, do
último andar, consiga falar com o menino lá embaixo,
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para dizer que está na hora do jantar. Isso não dá em
vinte andares, a não ser que se use celular. Ele determinou um padrão. Esse padrão irrita os especuladores
imobiliários, porque eles ganham muito mais quando o
gabarito é alto. Pois bem, está se propondo aumentar a
altura dos prédios. São diversas alterações em toda a
cidade e sem os devidos esclarecimentos à população.
Eu sou Senador da República. O Senador Rodrigo é um Senador da República pelo Distrito Federal.
Nós não estamos a par dos detalhes, porque fizeram
um emaranhado tão confuso de propostas que a gente
não consegue entender direito. São 247 artigos. Vou
repetir: 247 artigos, mais de 10 anexos com mapas e
documentos. Um único dos anexos tem 70 planilhas!
Cada uma dessas planilhas é bastante extensa, por
vezes tratando de vários assuntos simultaneamente.
A sensação que a gente tem, quando começa a olhar
isso, é a de que uma quantidade de contrabandos está
sendo colocada ali dentro – depois vou falar do terceiro tipo de corrupção. Em momento algum, o Distrito
Federal elaborou uma tabela comparativa que mostrasse o que é hoje a cidade e o que será depois, com
clareza. Ninguém está sabendo exatamente como ela
será transformada. Ninguém está vendo qual é a cara
que ela terá depois dessa cirurgia plástica que estão
querendo fazer sobre o traçado de Brasília.
Nós temos tentado analisar isso, mas o governo
está alterando sem comparar com a situação original.
Além da complexidade do conteúdo, todo o processo
de elaboração foi extremamente tumultuado e açodado. Como é que a gente trata um patrimônio histórico
de maneira açodada? Como é que a gente faria uma
reforma urbanística em Ouro Preto de uma maneira
açodada? – esse é outro patrimônio histórico do Brasil urbano.
Para mostrar isso, as alterações propostas no tal
PPCUB não estão claras nem para os especialistas,
arquitetos e urbanistas, muito menos para a população. De onde eu concluo que não estão claras para os
especialistas? É que eles estão protestando. A Ordem,
institutos de Arquitetura, sindicatos de arquitetos estão
reclamando que não conseguem obter as informações
corretas. As audiências feitas não foram didáticas, pois
praticamente não falaram das planilhas, não explicitaram realmente para a população o que estava sendo
decidido. Estão tentando fazer uma cirurgia plástica sem
dizer como vai ser o rosto da dama no final da cirurgia.
As audiências públicas deveriam tratar de trechos
da cidade de cada vez, pedacinho por pedacinho, discutindo, de forma séria e didática, o que está sendo
proposto, mas a audiência pública não deveria tratar
da cidade inteira em uma manhã ou tarde, como foi
feito até agora: em uma manhã ou tarde, um assunto
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tão complexo foi colocado em discussão por algumas
pessoas, sem o cuidado devido do que será essa cidade depois.
O PPCUB, mais um problema, ainda precisa de
muita discussão. Não está amadurecido para ser votado como já está para ser votado, porque foi enviado
o projeto e pedida a urgência, o que determinaria que,
em 45 dias, o plano fosse aprovado.
O que mais merece ser destacado nos problemas
do PPCUB é que, em abril de 2012, uma missão de
monitoramento da Unesco visitou Brasília para avaliar
a inclusão da cidade na lista de Patrimônio Histórico
Mundial e colocá-la na lista dos patrimônios em risco,
o que seria uma desmoralização total! Na véspera da
Copa do Mundo, uma das poucas cidades nossas patrimônio histórico entraria na lista de patrimônio em
risco. Os pobres turistas já vêm aqui em risco de serem assaltados e ainda teriam de vir aqui em risco de
receberem a propaganda da agência de turismo de
que visitariam um patrimônio histórico e de descobrir
que esse patrimônio histórico está em risco.
Essa missão da Unesco deixou algumas recomendações: cancelar o processo de aprovação atual e
estabelecer um processo formal de consulta, por meio
de uma comissão constituída pelo próprio Governo Federal, o Instituto do Patrimônio Histórico, a Universidade
de Brasília, o Instituto de Arquitetos do Brasil e organizações pertencentes à comunidade. Os resultados
seriam submetidos ao Comitê do Patrimônio Mundial
para a sua avaliação em Paris, onde fica a Unesco.
Essa grave recomendação nunca foi atendida
pelo Governo do Distrito Federal. A sensação é de que
não atenderam porque têm interesse em esconder o
que está sendo feito. Agora que está na Câmara Legislativa, quase que está ficando tarde para a gente
analisar, rever, modificar. Daí a minha indignação com
o que está sendo feito.
O que nós queremos – e aqui falo em nome da
sociedade que me elegeu – é que o Governo do Distrito Federal esclareça o que está propondo. Esclareça,
mostre-nos por meio de tabelas comparativas entre o
que é e o que será a cidade depois desse novo plano.
Que o Governo pare pelo menos uma coisa absurda,
que é transformar uma quadra, chamada 901 Norte, em
um setor hoteleiro, de prédios com altos andares, aqui
ao lado, a 3km ou 4km daqui. Não tem sentido! Não foi
para isso que foi feito, nem para ter essa altura aqui
dentro, tampouco para ter esse uso ali naquela parte.
Terceiro, que a recomendação da Unesco seja
acatada, ou seja, que o PPCUB seja paralisado e rediscutido por uma Comissão composta pelo Governo
Federal, o IPHAN, a Universidade de Brasília, o IAB e
a sociedade civil, permitindo um debate sério e trans-
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parente que esclareça os motivos e as intenções de
tantas alterações que estão sendo propostas.
Dito isso, Senador Ruben, quero deixar clara a
minha sensação de que está havendo um ato de profunda corrupção nas prioridades, de profunda corrupção
no roubo do título de Patrimônio Histórico Mundial de
Brasília – isso é roubo! Roubo não é só colocar dinheiro
na conta bancária dos dirigentes: roubo é o dirigente
fazer as coisas erradas. Esse segundo tipo de corrupção, que nós sabemos está sendo cometido, exige de
nós alertarmos que talvez esteja sendo cometido o
terceiro tipo de corrupção, que é a corrupção em que
as leis são modificadas para que alguém enriqueça.
E nós estamos vivendo, desde antes de ontem, a
prova disso, não pelo PPCUB, mas pelo comportamento do atual governo quando a Polícia Federal teve que
prender o prefeito, que aqui chamamos de administrador, de uma das cidades, cidade de 350 mil habitantes,
Taguatinga. Não é uma cidade pequena. O prefeito foi
procurado, e não só ele, um outro, porque liberava a
altura de prédios fora da lei em troca de propina recebida de empresário do setor imobiliário.
Não há dúvida do segundo tipo de corrupção:
o uso da lei para descaracterizar uma cidade que é
patrimônio. E há suspeitas, fortes suspeitas, de que
grande parte dessas modificações vão servir aos interesses dos setores imobiliários especuladores. E não
há dúvida de que, se eles vão ganhar um dinheiro com
isso, provavelmente, quem autorizou ganhará também.
Há suspeitas de que há, sim, pagamento provável, promessas de pagamento futuro em troca da
aprovação de pelo menos algumas dessas mudanças,
ou de financiamento de campanhas, que é outra forma
de corrupção chamada por aí de caixa dois, porque o
Brasil é um país que cria sofismas. Roubo da contribuição de campanha a gente chama caixa dois, roubo
de dinheiro público a gente chama corrupção.
Tudo isso tem uma palavra só: roubo! Tão simples, cinco letras. Não precisa o número de letras de
corrupção, não precisa do número de letras de dizer
que isso daí é um simples ato chamado caixa dois. Isso
é roubo, e nós estamos assistindo a isso. Pelo menos,
alguns de nós estão protestando e lutando contra. Estamos trabalhando junto com os órgãos que querem
participar disso, que não têm nada a ver com a política,
como o IAB, dos arquitetos – que quer, sim, a proteção
–, como a Universidade de Brasília. A Universidade de
Brasília tem o seu instituto de arquitetura e urbanismo
respeitado no mundo inteiro querendo participar, entender, sugerir e, sobretudo, evitar a tragédia do roubo
de descaracterização de Brasília.
Brasília deve ao Brasil sua criação e sua manutenção. O preço que nós pagamos, além de sediar a
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capital, é dizer ao Brasil inteiro: “Vocês, graças a nós
que aqui moramos e zelamos pela cidade, têm um Patrimônio Mundial”. Somos nós que zelamos pelo patrimônio mundial, como os moradores de Foz do Iguaçu
zelam pelo patrimônio natural, como os moradores de
Ouro Preto zelam pelo patrimônio urbanístico de Ouro
Preto, pela manutenção daquela cidade como ela é. Se
os especuladores imobiliários pudessem, derrubariam
todos aqueles prédios que eles consideram velhos,
não antigos, não históricos. Se pudessem, derrubariam
todos aqueles prédios de Ouro Preto, construiriam ali
arranha-céus e iam ganhar um dinheirão, mas a população de Ouro Preto paga um preço em certas inibições
de conforto para manter aquilo como um Patrimônio
Histórico Mundial dentro do território brasileiro. Nós de
Brasília temos a obrigação de fazer o mesmo.
E o Governo do Distrito Federal está fugindo da
sua responsabilidade e, talvez pior que irresponsabilidade, está sendo conivente com alguma negociata,
de que ninguém tem certeza para dizer, mas, mesmo
assim, nós temos obrigação de alertar.
Era isso, Sr. Presidente, Sr. Senador, que eu queria colocar nesta manhã.
Mas fico muito feliz de passar a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, que tem sido um dos defensores de Brasília como Patrimônio Histórico da
Humanidade.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
Eu vou ser muito breve, porque ocuparei a tribuna em
seguida para tratar desse mesmo tema, aproveitando
a inspiração que V. Exª traz na manhã de hoje. Logo
em seguida, também tenho uma reunião com vários
representantes de entidades que trabalham pela preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da
Humanidade, exatamente para podermos refletir conjuntamente o que fazer para evitar essa agressão a
Brasília. Ontem, ocupei a tribuna, Senador Cristovam,
para mostrar que, na verdade, nós estamos vivendo
a falência de um governo no Distrito Federal. Eu trouxe três dados ontem que exemplificam isso, e V. Exª
agora agrega essa questão do patrimônio à que vou
me referir. Notícia ontem do Correio Braziliense mostrava os dados do 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde se podia ver um aumento de 9,9%
das mortes violentas intencionais no Distrito Federal
de 2011 para 2012. Outro dado da própria Secretaria
de Saúde demonstrava um aumento de 1.300% nos
casos de dengue no Distrito Federal. Cresceram de
600 e poucos casos, salvo engano, para 8.000 casos
de dengue no ano seguinte. E citava um terceiro caso
de uma adolescente de 15 anos, grávida, que depois
de passar seis horas em um hospital e não conseguir
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atendimento, acabou sendo presa; perdeu a paciência, agrediu, perdeu o controle e acabou sendo levada
presa. Isso demonstra... Ontem também me referi à
prisão de dois administradores regionais, e V. Exª hoje
traz esse tema do PPCUB. Realmente, é lamentável.
É a falência completa do Governo do Distrito Federal
e, ao mesmo tempo, é uma percepção da falta... Fico
impressionado com a falta de visão histórica do Governador Agnelo e do seu governo, dos membros do seu
governo, em não perceberem o que é Brasília. Esse
plano, de preservação não tem nada. Ele é um plano
de profundas alterações na proposta urbanística do
Distrito Federal. É uma insensatez. Mas a melhor sugestão veio de uma cidadã, que é do Movimento em
Defesa de Brasília e que faz parte hoje da sua equipe, a Leiliane, que estava acompanhando a reunião e
sempre tem se posicionado de forma firme em defesa
da preservação. E ela deu uma sugestão que devemos
defender na bancada, já que teremos uma reunião da
bancada na semana que vem para definir o que fazermos. Devemos ir à Presidenta da República, porque
Brasília é Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília
é um tombamento federal. Temos a obrigação, Senador Cristovam, como estamos fazendo neste momento,
de pensar em que outros desdobramentos podemos
fazer, e temos que trazer este debate para o âmbito
do Senado. Se o Governo do Distrito Federal não tem
essa sensibilidade, nós temos essa responsabilidade,
porque, como V. Exª disse, além de Brasília ser Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília também é
fruto de um tombamento federal. O Governador José
Aparecido teve essa percepção naquele momento. E
nós devemos render tributos para sempre a José Aparecido, porque ele teve a percepção do que significava
Brasília como obra cultural, como obra histórica, como
uma obra marcante para a humanidade. Infelizmente,
o Governador do Distrito Federal propõe um plano de
preservação, que de preservação não tem nada, que
faz profundas alterações, curvando-se aos interesses
da especulação imobiliária. Isso é fato! Isso é fato! E
é o fato que explica o que aconteceu com os administradores regionais. A lógica é a mesma: a submissão à
especulação imobiliária. Deixa os interesses da cidade
de lado, se lixa para o futuro do Distrito Federal, para
se submeter aos interesses da especulação imobiliária,
lá nas cidades onde aconteceram as prisões dos administradores e aqui, no Plano Piloto. Esse é o fato. Como
é que nós vamos imaginar que, nesta cidade, todos os
lotes, Cristovam, de escolas, de escolas parques, de
equipamentos institucionais, nas superquadras, nas
entrequadras, no Setor Sudoeste, o Governo está disponibilizando isso para a iniciativa privada? Isto está no
PPCUB: o adensamento, a transformação de terrenos
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de oito clubes em hotéis. Quem vai ganhar com isso?
Quais são os clubes que estão sendo escolhidos? Isso
vai dar aos outros o direito de reivindicarem a mesma coisa. E acabou-se a escala bucólica de Brasília,
acabou-se o horizonte em relação ao Lago Paranoá. E
nós ainda temos aqui, apenas no Setor Hoteleiro Sul
e no Setor Hoteleiro Norte, 13 projeções para serem
construídas. O Governo está propondo áreas comerciais no Eixo Monumental, da Praça do Cruzeiro, do
Memorial JK até a Rodoferroviária. Será que é outro
McDonald’s que querem colocar ali? Realmente, eu
fico impressionado, Cristovam. Senador Cristovam,
eu acho que as pessoas estão perdendo o limite das
coisas. Estão perdendo o limite das coisas! Portanto,
como eu não acredito mais em sensibilidade nenhuma
por parte do Governado do Distrito Federal, porque eu
acho que o Governo daqui está de cócoras para a especulação imobiliária, nós temos que fazer um último
gesto, que tem que ser da Presidenta da República.
Eu gostaria de saber qual é a opinião da Presidenta
da República sobre esse processo de destruição de
Brasília proposto pelo Senador Agnelo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Agradeço, Senador.
Nessa linha, antes de concluir, quero ler aqui
uma carta que recebi da Srª Maria Elisa, que é filha
de Lúcio Costa.
Maria Elisa Costa diz:
Estou abismada com o nível a que chegou a
desenvoltura do Governo do Distrito Federal ao
propor intervenções absolutamente incompatíveis com a preservação de identidade original
do Plano Piloto de Brasília e seu Entorno. E me
pergunto: será possível que esqueçam tão facilmente que Brasília é a capital DO BRASIL [em
maiúsculo], e não de um Estado da Federação
de nome Distrito Federal, e que a sua simples
existência foi uma realização extraordinária da
Nação brasileira? Como se permitem fazer de
conta que não existe tombamento [...]?
O que escutei é que o Secretário encarregado
dessa área, o Deputado Geraldo Magela, teria dito que
está “se lixando” para o Patrimônio Histórico, “se lixando” para a UNESCO, que não tem nenhuma obrigação.
Eu não ouvi isso dele, mas pessoas que estavam em
reuniões ouviram-no dizer isso.
Prossigo:
[...] e que a legislação do tombamento é de
mentira? Será que podem imaginar isso? Que
Brasília é uma banalidade? É preciso dar um
basta nessa atitude. Vamos considerar o Plano Piloto e seu Entorno, deixando Brasília
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em paz e cuidando direito do que eu chamo a
Grande Brasília.
Brasília pode manter-se como é. E ao redor temos áreas para fazer toda a parte de modernização,
como se chama.
Uma vez, fiz um recorrido de helicóptero, quando era Governador, com um grande escritor, e ele me
disse uma coisa interessantíssima. Quando vínhamos
de Taguatinga para o Plano Piloto e víamos Taguatinga
com aqueles edifícios, ele disse: “dentro de cem anos,
Brasília será considerada a parte tradicional antiga; Taguatinga será considerada a parte nova e moderna”. E
eu disse: era isso mesmo que a gente queria quando
transformamos Brasília em Patrimônio Histórico.
Ouro Preto existe porque é como era no século
XVIII, e não pelo que fizeram dela no século XXI.
“Permita-me” – ela diz – “anexar um documento”.
Muito bonito. Não vou lê-lo todo aqui porque não daria
tempo. E, com isso, ela conclui sugerindo que nós lutemos para não deixar que isso aconteça.
Agora, se nós fracassarmos, quero pedir que, pelo
menos, esse pessoal tenha uma honestidade intelectual e mude o nome, tirando o P de preservação do
PPCUB, e trocando pelo D de devassidão, do Conjunto
Urbanístico de Brasília, passando a se chamar PDCUB.
Com D de devassidão, que é o que eles querem fazer.
E é capaz de ganharem mais uma boquinha pegando
dinheiro pelo marketing de uma cerveja que tem por aí.
Não podemos deixar que saia um plano de devassidão com o nome de plano de conservação. Nós
brasilienses temos a obrigação, diante do Brasil e do
mundo, de zelarmos por um patrimônio que é da humanidade, que não é só nossa moradia, mas que é nossa
moradia e um patrimônio da humanidade. Assim como
aquele que mora lá no meio da Floresta Amazônica
não tem o direito de sair queimando tudo, porque aquilo é um patrimônio da humanidade inteira. Da mesma
maneira que quem mora em Roma não pode derrubar
o Coliseu para fazer um novo bairro residencial de edificações. São cidades que têm um compromisso com
a humanidade. Brasília tem esse compromisso e não
é um Governo por aí, como esse, que, aliás, está perto de acabar, que vai fazer com que Brasília sancione
um plano para sua devassidão.
Nós vamos estamos juntos, Senador Rodrigo
Rollemberg, lutando contra isso.
É isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Cristovam Buarque,
o pronunciamento de V. Exª neste dia causou-me um
impacto, sensibilizou-me profundamente. Nós aqui
somos Senadores da República e Brasília é o símbolo da Federação, o símbolo da nacionalidade. Nós
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temos a obrigação de ouvir a manifestação de V. Exª,
como tivemos oportunidade, ontem, de ouvir o clamor
do Senador Rodrigo Rollemberg no mesmo sentido.
Eu quero dizer a V. Exªs, autênticos representantes do Distrito Federal no Senado, que, como Constituinte, o meu voto foi sentido de que o Distrito Federal
se mantivesse com a mesma estrutura institucional e
orgânica da Constituição de 1891 até a Constituição
outorgada de 1967.
Eu não posso acreditar que o Governo Federal
fique distante da administração do Distrito Federal.
V. Exª explicitou muito bem os recursos que a Nação
brasileira, que o contribuinte brasileiro dá para a manutenção da estrutura de Brasília.
Brasília é, como V. Exªs afirmaram aqui, um patrimônio cultural da humanidade. Então, nós temos
interesse, temos o desejo de que Brasília seja aquilo
que sonharam desde 1899, a capital do nosso País, e
que tenha sempre a influência do Poder Público federal.
Eu me solidarizo com as palavras de V. Exª e do
Senador Rodrigo Rollemberg e espero que a campanha que V. Exªs levantaram agora, que essa bandeira
de brasilidade, não por serem apenas representantes
de Brasília, mas pela brasilidade no sentido nacional,
tenha a repercussão que merece.
Meus votos são, sinceramente, de que V. Exªs
consigam despertar o espírito público dos homens
que atualmente dirigem o Governo do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Quero concluir, Senador Ruben, dizendo que o senhor trouxe um ponto importante. Houve uma grande discussão sobre se Brasília
deveria ser uma cidade emancipada, com governador
eleito, deputados e senadores, ou não, se deveria ser
um território administrado pelo Governo Federal. Os
Constituintes entenderam, depois de uma luta do povo
do Distrito Federal, que era correta a emancipação,
mas uma emancipação com responsabilidade, uma
emancipação condicionada.
Quando vejo, e estou solidário com o Senador
Rodrigo Rollemberg, que é hora de a gente falar com
a Presidente Dilma, é porque não estamos sendo tão
autônomos assim. Já estamos perdendo um pouco
dessa autonomia a ponto de procurá-la. Se ela não
consegue influir, vai chegar o dia, aqui, nesta Casa,
em que, em nome dos brasileiros, por algo assinado
por todos os Senadores, menos três, que somos nós
daqui, vai surgir a ideia de Brasília perder a sua emancipação, porque o povo brasileiro, por culpa de seu
governo, não terá sido capaz de manter a obrigação,
que o Brasil nos deu na hora em que nos emancipou,
de zelar pela capital de todos os brasileiros.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Antes de passar a palavra ao
Senador Rodrigo Rollemberg, a Mesa deseja ler aqui
o Requerimento nº 1.310, de 2013, de autoria do Senador Osvaldo Sobrinho, por meio do qual solicita que
o período da licença constante do Requerimento n°
1.191, de 2013, para participar da visita in locu relativa ao não cumprimento do Acordo Bilateral firmado
entre o Governo Brasileiro e a República Venezuelana
que estabelece zona non-aedificandi na fronteira entre
os respectivos países, seja modificado para 7 a 9 de
novembro de 2013.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 1.310, DE 2013
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 1.191, de
2013, aprovado em 9 de outubro de 2013, 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, – Senador Osvaldo Sobrinho, PTB-MT.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A Presidência defere o presente
Requerimento, nos termos do art. 41 do Regimento
Interno, tendo em vista a data marcada para o início
dessa missão.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Lido o requerimento, passo a
palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, para o tempo que desejar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador
Ruben Figueiró. Eu quero cumprimentar V. Exª e agradecer a sua manifestação de solidariedade a Brasília,
com a compreensão que V. Exª tem da importância
de Brasília no contexto mundial, de uma grande obra
que demonstra a capacidade de realização da população brasileira, da sua criatividade e a singularidade
do que significou Brasília no processo urbanístico e
arquitetônico mundial.
Quero iniciar esta minha fala fazendo um apelo
à Presidenta da República, Dilma Rousseff, para que
ela, que é moradora de Brasília, fique atenta ao que
está acontecendo em Brasília. Já que não há sensibilidade por parte do Governador do Distrito Federal, que
é de seu Partido, que ela possa chamar para si essa
responsabilidade e não permitir que aconteça esse
processo de devastação de Brasília, como se referiu,
há pouco, o Senador Cristovam Buarque.
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Quero fazer também um apelo à Presidenta do
IPHAN, Drª Jurema, que sei que é uma pessoa sensível,
para que o IPHAN possa, imediatamente, chamar para
si também essa discussão e possa ter uma posição
firme no sentido de impedir a continuidade da apreciação desse PPCUB da forma como está colocado.
E aproveito aqui para ler o trecho da recomendação da comissão da UNESCO que veio visitar Brasília
em 2012 que diz, claramente, em seu item 36:
Cancelar o processo de aprovação atual do
PPCUB e estabelecer um processo formal de
consulta através de uma comissão constituída
pelo GDF e Iphan, possibilitando a participação
ativa por parte da Universidade de Brasília,
da Associação de Arquitetos, Icomos Brasília
e organizações pertencentes à comunidade.
Os resultados serão submetidos ao Comitê do
Patrimônio Mundial para avaliação.
Ontem, Senador Ruben Figueiró, nós tivemos
uma reunião da Bancada do Distrito Federal.
O Secretário de Habitação esteve lá, cumprimentou os Parlamentares e não ficou para fazer o debate
com a Bancada sobre esse plano. Deixou uma técnica
que, embora seja uma técnica competente, respeitada,
realmente fez uma sofrível defesa, porque não há a
defesa desse Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
Lá, estiveram presentes diversos representantes
de instituições e entidades. O Presidente do Instituto
dos Arquitetos de Brasília disse que o IAB não está
sendo ouvido, não está sendo considerado, como recomendou a Unesco; a UnB não está sendo ouvida;
a Associação de Prefeitos do Plano Piloto – da Asa
Sul e da Asa Norte – também não está sendo ouvida.
Portanto, não há um processo real de escuta da
população. O que há, efetivamente, repito – e não é só
neste caso –, é uma submissão do Governo do Distrito Federal aos interesses da especulação imobiliária.
Como disse, Senador Ruben Figueiró, esse era
para ser o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. E as intervenções são gravíssimas.
As intervenções são todas no sentido de um grande
adensamento do Distrito Federal, adensamento proporcionado pela divisão de lotes, adensamento propiciado pela autorização para que clubes se transformem em hotéis.
Veja bem, você vai definir oito clubes cujos lotes
vão ser transformados em lotes para hotéis, o que vai
fazer com que os demais clubes possam ir à Justiça
para exigir o mesmo direito. E nós vamos comprometer uma das quatro escalas de Brasília, que é a escala
bucólica, que é exatamente a possibilidade de termos
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esse horizonte fantástico, que fez Lúcio Costa dizer
que o céu era o mar de Brasília.
Agora, o que me impressiona – e me impressiona muito – é que essas pessoas viveram em Brasília.
Elas sabem o que Brasília significa de singularidade.
Eu fico impressionante com a capacidade de as
pessoas se curvarem ao poder do dinheiro, porque
todas as pessoas que saíram de todos os lugares
deste Brasil e vieram morar no Distrito Federal têm no
Distrito Federal uma condição de vida melhor do que
teriam em qualquer lugar do Brasil. Os moradores de
Ceilândia, Brazlândia, Planaltina, Plano Piloto gozam,
no Distrito Federal, de uma qualidade de vida superior
à média nacional.
Portanto, Brasília foi uma cidade generosa com
todos que vieram para cá. E a nossa obrigação, especialmente das autoridades, dos políticos da cidade, seria
retribuir com trabalho, com dedicação, com seriedade
a tudo o que esta cidade ofereceu. E essas pessoas,
o Governador, o Secretário de Habitação viveram em
Brasília, usufruíram dessa qualidade de Brasília. Eu fico
perplexo com a forma como estão se submetendo aos
interesses da especulação imobiliária, aos interesses
de querer privatizar!
Vejam bem: uma das grandes características da
origem de Brasília foi seu projeto educacional, concebido por Anísio Teixeira, a parte da Universidade, por
Darcy Ribeiro, e que era de educação integral. Eu fui
um beneficiário da educação integral. Estudei na Escola Classe 206 e na Escola Parque 308. Ali nós tínhamos um modelo ideal onde aprendíamos atividades de
cultura, de esporte. Era uma delícia ir para a escola.
Pois bem, em vez de resgatar a educação integral, modernizando-a com atividades não formais ou
pequenos museus, não, o que o Governo quer fazer?
Quer privatizar. Quer atender os mesmos interesses
que motivaram essa operação policial no final de semana. Os beneficiários são os mesmos, Ruben Figueiró,
são os mesmos, são sempre os mesmos!
O que é lamentável é ver este Governo, que nós
jamais imaginávamos que pudesse submeter-se a esses interesses, curvar-se a esses mesmos interesses!
É um espírito antiBrasília. É um espírito antiBrasília. É
isso que está motivando o Governo.
As medidas são de uma irracionalidade, ou seja,
transformar os lotes de clubes em lotes de hotéis, privatizar os espaços da cidade, construir uma cidade
com prédios de 27 andares no setor ferroviário, logo
ali na Rodoferroviária, privatizar o Eixo Monumental
com atividades comerciais, um espaço institucional da
escala monumental. Essa é a cabeça dessas pessoas
que estão à frente do Distrito Federal. E não é por outro motivo que as coisas descambam numa operação
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policial. Porque, se der continuidade, vai acabar assim,
isso vai acabar assim.
Agora são várias outras agressões. Outro dia eu
vi no jornal e falei: isso não é possível, as pessoas estão enlouquecendo! Nós tivemos o episódio lamentável
na história desta cidade que foi a Caixa de Pandora. A
Caixa de Pandora, que está aí, aguardando os seus
desdobramentos... E se circulava ali na cidade que
uma das grandes motivações da Caixa de Pandora foi
a aprovação do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento
Territorial), em que se mudava a destinação das áreas
ao longo da DF-140 e que tem muitas áreas privadas
dos mesmos, dos mesmos, dos mesmos beneficiários
de ontem, de hoje e de sempre no Distrito Federal. E
eu vejo a notícia de que o Distrito Federal está para
mandar um projeto para uma cidade de 900 mil habitantes. O Distrito Federal tem 2,7 milhões habitantes,
Senador Ruben Figueiró. É uma perda de compostura,
as pessoas estão perdendo o limite das coisas.
Por isso que eu apelo à Presidenta da República. Essa é uma questão que precisa da intervenção
direta da Presidenta da República, para interromper
esse processo, porque isso vai se transformar num
escândalo nacional. Eu estou alertando. É melhor agir
antes, é melhor prevenir do que remediar.
Sr. Presidente, aproveito para registrar a presença
das pessoas que estão aqui hoje nos honrando com
suas presenças: Srª Vera Ramos, que é Presidente
do Conselho de Preservação do Instituto Histórico e
Geográfico do DF; Sr. Aleixo Furtado, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo; Sr. Thiago Teixeira, que é do
Instituto de Arquitetos do Brasil; o Sr. Danilo Furtado,
que é da UnB de Planaltina. Nós vamos nos reunir
daqui a pouco para tratar deste tema: quais são os
desdobramentos da preservação de Brasília.
Mas eu quero me referir também, lamentavelmente, à operação policial que prendeu dois administradores e que está investigando e promoveu uma
condução coercitiva de um grande empresário do ramo
imobiliário de Brasília e de outros empresários, para
dizer o que eu já disse aqui várias vezes: este modelo
de administração regional do Distrito Federal está falido, este modelo de administração regional está falido,
é um absurdo, Sr. Presidente.
Hoje, no Distrito Federal, os administradores regionais são indicados pelos Deputados Distritais, que
servem mais ao Deputado que o indicou do que ao conjunto da população. A grande maioria dos cargos das
administrações regionais são comissionados. Então,
é assim: fulano vai apoiar o Governo, indica o administrador regional, este assume e nomeia 90 pessoas.
Daí a seis meses, por algum motivo, arranjo político,
sai, e, com ele, as 90 pessoas e, com elas, a memória
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da administração regional. Não tem memória. Aí, vem
outro administrador regional, traz outras 90 pessoas.
Em algumas administrações nem cabem as pessoas
todas que têm. As pessoas vão tomando conta das
coisas, às vezes, muita gente despreparada; quando
vai embora, vai-se embora a administração regional.
Não há uma estrutura própria da administração
regional, com engenheiros, com arquitetos, com gestores, com gente preparada, capaz de analisar um projeto de engenharia, e dão a licença de um projeto de
engenharia. Há algum tempo, um diretor da Asbraco
me dizia que a cidade de Samambaia tinha na chefia,
na diretoria de uma área de projetos, uma nutricionista. E nem a conheço, pode ser uma pessoa boa, mas
não tem condição de analisar o projeto. Então, temos
que profissionalizar essa questão.
Estamos com 12 núcleos temáticos, Senador Ruben Figueiró, do PSB, analisando o Distrito Federal,
estudando-o, com a ajuda da universidade, do setor produtivo, da sociedade civil, e um desses núcleos é o de
governança e gestão. Temos que ter uma carreira com
pessoas concursadas, concurso público, para recrutar
os melhores quadros para a administração regional,
para que tenha um quadro e que a memória permaneça de uma administração para a outra. Aí, sim, em
seguida, defendo que façamos a eleição direta para os
administradores regionais, para a população escolher
quem vai administrar a sua cidade. Porque muitos dos
administradores regionais do Distrito Federal sequer
moram nas cidades que administram. E nós temos,
Senador Ruben Figueiró, cidades como Ceilândia,
por exemplo, que está entre as 100 maiores cidades
brasileiras. É uma cidade grande, é uma metrópole.
Nós temos cidades centenárias, como a cidade
de Planaltina, que tem mais de 150 anos. E não tem
até hoje a possibilidade de escolher o seu administrador regional. E fica, em plena capital, submetida a esse
tipo de pressão, a esse tipo de gestão.
Então, eu quero, aqui nesta manhã de hoje, trazer toda a minha indignação com – eu vou usar uma
expressão bem popular – o avacalhamento que virou
o Distrito Federal. Estou impressionado, fico tão triste,
porque eu gosto tanto desta cidade. Eu fico imaginando
o que seria Brasília concebida como deve ser, como um
centro de irradiação de novas práticas políticas, de um
novo modelo de desenvolvimento, de uma vanguarda,
de um novo momento do Brasil.
E é impressionante, Senador Ruben Figueiró,
porque o brasiliense viaja muito. O brasiliense tem um
padrão de vida de médio para bom, então viaja muito.
E nós tínhamos muito orgulho quando nós viajávamos, e Brasília era reconhecida em função da Paz no
Trânsito, implementada pelo Governador Cristovam
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Buarque, pelo Bolsa Escola. Infelizmente, ultimamente
é um constrangimento, porque Brasília acaba sendo
confundida com a má prática de alguns políticos. E a
gente ainda antigamente botava a culpa nos políticos
que vinham de fora, mas nem isso mais podemos fazer, porque, infelizmente, são os próprios governantes
do Distrito Federal que têm dado péssimo exemplo.
Eu fico imaginando, é como se estivessem destruindo a galinha dos ovos de ouro, porque nós somos
patrimônio cultural da humanidade. Imaginem o que
significa isso, do ponto de vista do turismo, da atração
de turistas do mundo todo para virem para cá, para
conhecer Brasília, conhecer esse projeto arquitetônico, que é único, é singular, não há nada parecido no
mundo, nada parecido no mundo com Brasília. E nós,
ao invés de estarmos aproveitando isso, criando uma
baita infraestrutura para eventos, ser sede de grandes
eventos de caráter científico, de caráter profissional, de
caráter político, cultural e esportivo, não, nós estamos
deixando degradar a cidade.
Temos de nos transformar num grande polo de
alta tecnologia, aproveitando os cinco centros da Embrapa existentes aqui, a Universidade de Brasília, a
Fiocruz, a Católica e outras universidades particulares,
no sentido de criar aqui um ambiente de inovação, a
cultura da inovação, e de transformar, efetivamente,
Brasília num grande polo de alta tecnologia, num polo
de conhecimento, num polo de educação. Esta é a vocação óbvia desta cidade: transformar-se num grande
polo indutor do desenvolvimento regional de toda a Região Centro-Oeste. Mas, infelizmente, as pessoas que
ocupam o Governo do Distrito Federal se curvaram ao
poder do dinheiro. Hoje, não tenho mais dúvida alguma
disso. Por todas as ações que tenho acompanhado, o
Governo do Distrito Federal se curvou, infelizmente,
ao poder do dinheiro.
É por isso que precisamos trazer esse debate
para o Senado, porque Brasília é a capital de todos os
brasileiros. É nossa responsabilidade, como brasileiros,
proteger esse patrimônio, que, de tão fantástico, foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Para encerrar, não posso deixar de fazer uma homenagem a José Aparecido de Oliveira. Muitas vezes,
as pessoas são esquecidas. Graças a ele, nós ainda
temos Brasília dessa forma, nós temos o instrumento
para preservar Brasília, que ó tombamento. É importante a gente utilizar o tombamento como instrumento de
preservação, como instrumento de defesa da cidade. E
é importante registrar a frase, que já registrei aqui, de
Maria Elisa Costa, filha de Lúcio Costa. Ela disse que
“Brasília deve ser preservada não por que é tombada;
ela é tombada porque merece ser preservada”. Disso
a população de Brasília tem consciência.
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É por isso que quero dizer ao Senador Cristovam
que Brasília não vai deixar que isso aconteça. A população de Brasília tem consciência do que representa
Brasília. A população de Brasília é apaixonada pela cidade. Tenho a certeza de que a população de Brasília
está por aqui com esse PPCUB. Está por aqui e não
vai deixar que isso aconteça! Vai saber dar a resposta
adequada. Ai daqueles que quiserem aprovar, goela
abaixo, um Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico que possa devastar Brasília. Essas pessoas
se arrependerão para sempre, porque jamais serão
perdoadas pela população de Brasília.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Senador Rodrigo Rollemberg,
reitero a V. Exª as manifestações de solidariedade que
fiz quando estava na tribuna o Senador Cristovam
Buarque, como também reitero a V. Exª que não votei
de forma errada na Constituinte. É claro que a autonomia relativa do Distrito Federal deveria haver, mas
o que está acontecendo hoje e o apelo que fez V. Exª,
Senador Rodrigo Rollemberg, e também o Senador
Cristovam Buarque quanto à presença da Presidência
da República nos recentes acontecimentos que enlameiam a história do Distrito Federal fazem-me acreditar
que, sem a presença efetiva do Governo Federal, nós
não teremos condições de manter este monumento
que é Brasília.
Brasília é de todos nós, é de todos os brasileiros.
Eu disse aqui que Brasília é símbolo da nacionalidade
e que precisamos preservá-lo.
Eu sou um cidadão que fico aqui por períodos,
em relação ao meu mandato parlamentar, mas eu me
sinto como se fosse brasiliense. Todas as vezes em
que passo pelas vias desta cidade, vejo quão precária é a administração atual do Distrito Federal. É por
isso que desejo que ela seja comandada brevemente
por um homem da estrutura e da estatura cívica de V.
Exª. Espero que o povo do Distrito Federal reconheça
o trabalho de V. Exª, reconheça o trabalho do Senador Cristovam Buarque, porque V. Exªs, sem dúvida
alguma, têm, no seu coração, o que desperta a sua
consciência em favor desta terra, que é bendita para
todos os brasileiros.
Minha solidariedade integral a toda a atuação
parlamentar e política que V. Exªs fizerem em favor
desta terra, que deve ser sempre a imagem cívica do
povo brasileiro.
Meus cumprimentos a V. Exª, reiterando, sinceramente, a minha solidariedade!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Ruben
Figueiró. Sinto-me muito honrado com suas palavras.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
���������
Minoria/PSDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.311, DE 2013
Requeiro, para fins do que dispõe o art. 40 § 2º,
licença para me afastar dos trabalhos desta Casa no
dia 25 de novembro de 2013, com a finalidade de representar o Senado Federal no Seminário “Aquacultura e
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Pescas Portugal-Brasil”, a realizar-se na Universidade
de Aveiro, Portugal.
Nos termos do art. 39, inciso I, do RISF, comunico
que me ausentarei do País, no período compreendido
entre 22 a 25-11-2013, quando estarei em viagem a
Portugal.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Lopes,
Líder do Partido Republicano Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
���������
Minoria/PSDB – MS) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
���������
Minoria/PSDB – MS) – Foi lido anterioremente o Parecer nº 1.262, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 45, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – A Presidência recebeu, do
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Ofício nº 388, de 2013, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 358, de 2009.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 388/2013-Presidência/CCJ
Brasília, 6 de novembro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno
suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo do
Senador Luiz Henrique ao Projeto de Lei do Senado
nº 358, de 2009, que “Altera a Lei nº 8.987, de 13 de
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fevereiro de 1995 (Lei das Concessões e Permissões
de Serviços Públicos), para vedar a participação dos
ocupantes de mandato eletivo e respectivos parentes,
até terceiro grau, na gestão de empresas concessionárias de serviços públicos”, de autoria do Senador
Inácio Arruda.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Com referência ao Ofício nº
388, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – A Presidência recebeu, da
Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Lei
da Câmara:

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

945

80471

946

80472 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

947

80473

948

80474 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

949

80475

950

80476 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

951

80477

952

80478 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

953

80479

954

80480 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

955

80481

956

80482 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

957

80483

958

80484 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

959

80485

960

80486 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

961

80487

962

80488 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

963

80489

964

80490 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

965

80491

966

80492 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

967

80493

968

80494 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

969

80495

970

80496 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

971

80497

972

80498 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

973

80499

974

80500 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

975

80501

976

80502 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

977

80503

978

80504 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

979

80505

980

80506 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

981

80507

982

80508 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

983

80509

984

80510 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

985

80511

986

80512 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

987

80513

988

80514 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

989

80515

990

80516 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

991

80517

992

80518 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

993

80519

994

80520 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

995

80521

996

80522 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

997

80523

998

80524 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

999

80525

1000

80526 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1001

80527

1002

80528 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1003

80529

1004

80530 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1005

80531

1006

80532 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1007

80533

1008

80534 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1009

80535

1010

80536 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1011

80537

1012

80538 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1013

80539

1014

80540 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1015

80541

1016

80542 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1017

80543

1018

80544 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1019

80545

1020

80546 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1021

80547

1022

80548 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1023

80549

1024

80550 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1025

80551

1026

80552 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1027

80553

1028

80554 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1029

80555

1030

80556 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1031

80557

1032

80558 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1033

80559

1034

80560 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1035

80561

1036

80562 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1037

80563

1038

80564 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1039

80565

1040

80566 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

1041

80567

1042

ANAIS DO SENADO FEDERAL

80568 Sábado 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
���������
Minoria/PSDB – MS) – As matérias vão às Comissões
competentes.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O INCISO I E § 2º DO ART. 210,
DO REGIMENTO INTERNO.
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 artigo de autoria do professor Denis
Lerrer Rosenfield, intitulado: “Diplomacia e ideologia”,
publicado pelo jornal O Globo em sua edição de 10
de setembro de 2013.
O autor faz uma reflexão sobre a diplomacia
brasileira, mostrando o fiasco do governo brasileiro
frente aos últimos acontecimentos, como o caso do
Senador Boliviano e o caso de espionagem pelos Estados Unidos.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Diplomacia e ideologia
9 de setembro de 2013 | 2h 12
Denis Lerrer Rosenfield * – O Estado de S.Paulo
A diplomacia é uma arte de defesa dos interesses nacionais, no que tradicionalmente se considera
a soberania de cada país. Como toda arte, tem de
demonstrar habilidades, no caso, nas negociações.
E, certamente, noção precisa de limites que não podem ser ultrapassados, sob pena de tornar inviável
uma negociação diplomática e, no mundo atual, uma
negociação comercial.
Historicamente, a diplomacia sempre esteve associada a guerras, sendo um instrumento quer para
evitá-las, quer para conduzir negociações que levassem
ao seu fim. Nesse sentido é que foi criado o instituto da
inviolabilidade de embaixadas, mesmo em situações
extremas de conflito, para que canais de negociação
permanecessem abertos. Hoje em dia, além de suas
funções clássicas, temos a entrada em pauta de organismos internacionais na regulação de questões
comerciais e financeiras, que se tornaram poderoso
instrumento de exercício do poder das nações.
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Negociações comerciais entraram também com
mais força na pauta diplomática, fazendo diplomatas
se tornarem “mercadores” dos interesses econômicos
de seus países, algo muito claro na política americana
e de vários países europeus e asiáticos, como China e
Japão. Apesar de a diplomacia brasileira ainda resistir
parcialmente a essa tendência, deverá a ela resignar-se, pois, como dizia Hegel, estamos diante do “espírito do tempo”. Assim, não há lugar para devaneios
ideológicos como alinhamentos em concepções que
retomam pautas esquerdistas, antieconomia de mercado, há muito ultrapassadas.
O Brasil nos governos petistas, contudo, segue um
alinhamento ideológico que contraria mesmo políticas
pragmáticas, de corte social-democrático, adotadas por
esses governos em várias questões internas e em reorientações de órgãos governamentais. É como se na
política externa o País resistisse a um aggiornamento
necessário. Doutrinariamente, a política externa brasileira permanece presa a dogmas do PT, abandonados em outras áreas. A troca de chanceleres poderia
propiciar uma mudança de atitude. Não é isso, porém,
que parece estar sendo sinalizado.
O episódio de espionagem da presidente Dilma
Rousseff pelo governo dos EUA é um exemplo em que
o antiamericanismo está sendo potencializado, usado
como uma espécie de bode expiatório de fracassos
da política externa brasileira, como os ocorridos recentemente na Argentina e na Bolívia. Não se trata,
evidentemente, de justificar o injustificável: o fato de os
EUA interferirem na soberania nacional, espionando
o governo brasileiro, e até além dele, buscando obter
informações comerciais que beneficiariam seus interesses. Nesse aspecto, a reação brasileira de considerar tal invasão inadmissível e inaceitável é plenamente
condizente com uma resposta altiva e necessária.
Entretanto, o tom acima do apropriado pode levar a uma situação insustentável. O Brasil, é evidente,
não poderia dar-se ao luxo de cancelar uma viagem
de Estado da presidente aos EUA, em vista da maior
relevância das relações entre os dois países. Muito menos poderia chamar seu embaixador para consultas,
numa exacerbação da resposta. Inimaginável cortar
as relações. Logo, o jogo de cena está atingindo o limite, obrigando as duas partes a um faz de conta que
permita a retomada das relações normais. O país do
norte é a maior potência do planeta – na verdade, a
única -, tem uma insuperável força militar, inigualável
desenvolvimento científico e tecnológico e a economia
mais pujante do mundo. Não é com o Mercosul que o
Brasil equilibraria suas relações comerciais!
Melhor faria o País em olhar para o lado. O Mercosul é um projeto hoje inviável, constituído por países
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que têm horror à economia de livre-mercado, se aferram
a ideias socialistas, pregam maior intervenção estatal na economia e se comprazem com diatribes “anti-imperialistas”. A Argentina está praticamente falida,
sem acesso a financiamentos internacionais, gastando
suas reservas internacionais, submetida a processos
em Cortes norte-americanas pelo calote dado a credores e em pouco tempo terá problemas para honrar
compromissos de suas importações. Ou seja, o mercado argentino importará cada vez menos do Brasil e
não se vislumbra nenhuma saída. É a crônica de uma
falência anunciada. Apesar disso, o Brasil continua se
alinhando à Argentina em foros internacionais, tomando
posição conjunta contra o livre-comércio, como acabamos de ver na reunião do G-20, em São Petersburgo.
Já no caso da Bolívia, a omissão brasileira, que
se tornou completa indiferença, foi a tônica no episódio do salvo-conduto para o senador Roger Pinto
Molina, abandonado à própria sorte num cubículo da
embaixada. De acordo com tratados internacionais assinados pelos dois países, o salvo-conduto deveria ter
sido expedido imediatamente. O governo Evo Morales
participou de um faz de conta com o Itamaraty, levando
um diplomata digno a insurgir-se contra tal desprezo à
lei internacional e à mínima consideração pelos direitos humanos. O fiasco do Itamaraty foi total, levando a
uma crise que culminou na demissão do ministro das
Relações Exteriores.
A comunhão ideológica em torno do projeto bolivariano/socialista preponderou, como já se havia
expressado na lamentável participação brasileira na
suspensão do Paraguai do Mercosul, dando ensejo
ao ingresso da Venezuela. Goste-se ou não da Constituição paraguaia, todos os trâmites foram seguidos
na destituição do ex-presidente Lugo, o que não foi o
caso dos trâmites venezuelanos que levaram Maduro
a ascender ao poder, na agonia e morte de Chávez.
Com tudo isso o País compactuou em nome de uma
ideologia comum.
Já passa da hora de o Brasil revisar as suas prioridades e adotar a defesa pragmática de seus interesses nacionais e comerciais, dando adeus a ideologias
de antanho.
*Denis Lerrer Rosenfield é professor de Filosofia na UFRGS.

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 “Dilma eleva
despesa, mas segura investimento”, publicada pelo jornal Valor em sua edição de 17 de setembro de 2013.
A matéria aborda a conjuntura econômica do Governo da Presidente Dilma. A despesa primária nos dois
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primeiros de governo cresceu 0,8 ponto percentual do
PIB, mas o investimento público apresentou pequena
queda em relação ao último ano do governo Lula. As
despesas que mais cresceram foram as transferências
de renda às famílias.
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, § 2º,
do Regimento Interno.)
Dilma eleva despesa, mas segura investimento
O ritmo de crescimento das despesas públicas
na manutenção da máquina governamental faz
com que sejam reduzidos os investimentos.
17/09/2013
Clipping Planejamento / Valor Econômico
A despesa primária nos dois primeiros anos do
governo Dilma Rousseff cresceu 0,8 ponto percentual do PIB, mas o investimento público apresentou
pequena queda em relação ao último ano do governo
Lula e estabilizou-se em torno de 1,1% do Produto
Interno Bruto (PIB), segundo dados do Ministério da
Fazenda. De janeiro a julho deste ano, o investimento
total do governo federal caiu 6,21% em termos reais,
em relação ao mesmo período de 2012 (deflacionado
pelo IPCA). As despesas que mais cresceram foram
as transferências de renda às famílias.
Estudo do economista Mansueto Almeida mostra
que no período pós-crise de 2008, a despesa primária
do governo federal cresceu 2,5% do PIB, contra 0,5
ponto percentual do PIB no período pré-crise (2004 a
2008). Almeida utilizou os dados do SIAFI (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal) sobre a execução orçamentária da União. Há
uma pequena diferença entre esses dados e os consolidados pelo Ministério da Fazenda, que se deve,
fundamentalmente, ao fato de que a última folha de
pagamento de Previdência Social em 2009 foi contabilizada pelo SIAFI no ano seguinte como restos a pagar.
Segundo o estudo, as despesas com os ministérios ligados à infraestrutura (Ciência e Tecnologia,
Minas e Energia, Transportes, Comunicações, Meio
Ambiente, Integração Nacional e Cidades) cresceram
apenas 0,2 ponto percentual do PIB no período pós-crise. O gasto primário do Ministério dos Transportes
(pessoal, custeio e investimento) passou de 0,30%
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do PIB em 2008 para 0,35% do PIB em 2012. O Ministério das Cidades teve suas despesas elevadas de
0,20% do PIB para 0,31% do PIB, no mesmo período,
enquanto que as do Ministério da Integração Nacional
passaram de 0,11% do PIB para 0,12% do PIB, as do
Ministério das Comunicações encolheram de 0,05%
do PIB para 0,04% do PIB, as do Ministério de Minas
e Energia mantiveram-se constante (em 0,04% do
PIB), bem como as dos Ministérios da Ciência e Tecnologia (em 0,16% do PIB) e do Meio Ambiente (em
0,05% do PIB).
O crescimento do gasto, de acordo com Almeida,
foi puxado principalmente pelos ministérios ligados à
política social do governo, com destaque para a Previdência Social, a Educação, o Trabalho e o Desenvolvimento Social e Combate à Fome. As despesas
primárias do Ministério da Educação (pessoal, custeio
e investimentos) passaram de 1,10% do PIB em 2008
para 1,67% do PIB. As da Previdência, de 6,75% do
PIB para 8% do PIB. E as do Desenvolvimento Social
de 0,42% do PIB para 0,56% do PIB. O gasto da Saúde
cresceu pouco, de 1,66% do PIB para 1,88% do PIB.
Para ele, a recente opção do governo Dilma pelas
concessões ao setor privado parece resultar de dois
diagnósticos. O primeiro de que, mesmo em projetos
prioritários, o governo tem dificuldades em aumentar
o investimento. O segundo seria que a necessidade de
investimento em infraestrutura no Brasil “não cabe no
orçamento”. Outra conclusão do estudo é que o perfil
do aumento da despesa refletiu as prioridades do governo nos últimos anos. “A sociedade conscientemente
ou não fez opção por um padrão de crescimento do
gasto cuja prioridade não foi para o aumento do investimento”, diz.
O Ministério do Planejamento contesta a avaliação de estagnação do investimento. De acordo com
o Planejamento, se forem consideradas as despesas
realizadas com o programa habitacional Minha Casa
Minha Vida, o investimento público federal cresceu
no governo Dilma Rousseff e atingiu 1,4% do PIB em
2012. A questão é que o gasto com o Minha Casa Minha Visa é considerado, pela maioria dos economistas,
como subsídio e não como investimento. Por meio do
programa, o governo concede financiamento em condições favorecidas para que as famílias mais carentes
adquiram suas moradias. Depois de construídos e pagos, os imóveis são incorporados ao patrimônio das
famílias. Assim, esta seria uma forma de transferência
de renda às famílias.
O Planejamento informou ao Valor que, em 2010,
os recursos destinados ao Minha Casa Minha vida atingiram 0,04% do PIB. No ano seguinte, as verbas para
o programa atingiram 0,2% do PIB e 0,3% do PIB em
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2012. A previsão é que, neste ano, o gasto supere o
realizado no ano passado.
No estudo, Almeida procura encontrar as razões
para a baixa execução dos investimentos. A primeira
explicação é que, todos os anos, o Congresso aprova
um orçamento para os investimentos muito acima da
real capacidade de execução e isso é aceito pelo governo para acomodar as emendas dos deputados e
senadores. Na média dos últimos anos (2004-20120),
ele diz que menos de 50% dos valores autorizados
para investimentos foram efetivamente pagos.
Há também o problema recorrente do contingenciamento do orçamento aprovado. A “tesoura” corta
sempre as chamadas despesas discricionárias, onde
estão enquadrados os investimentos. Assim, a execução vai depender do comportamento da arrecadação.
Por causa disso, uma grande parcela das liberações
só ocorre nos dois últimos meses do ano, quanto já é
muito tarde para executar o investimento, que termina
se transformando em restos a pagar para os exercícios
seguintes. O pagamento de restos a pagar de anos
anteriores passou a ser mais importantes do que a
execução do investimento do ano em curso.
Uma avaliação feita por gestores governamentais
em 2008 mostrou, segundo Almeida, que a questão
ambiental não parece ser o principal gargalo ao aumento do investimento público. Segundo essa avaliação,
que é detalhada no estudo, não adianta querer flexibilizar as exigências de licitação da lei 8.666/93, sem
que haja um esforço maior para melhorar a organização da máquina pública, em especial, a coordenação
dos convênios do governo com Estados e municípios
e um melhor planejamento do processo de licitação e
elaboração dos projetos executivos.
Autor: Ribamar Oliveira | De Brasília
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,
“O mundo adversativo de Dilma”, publicado no jornal
O Estado de São Paulo em sua edição de 22 de setembro de 2013.
O editorial destaca que a poucos meses de completar seu terceiro ano de mandato, a presidente Rousseff parece ter aprendido pouco ou nada com os fiascos
acumulados. Talvez devesse dar mais atenção às criticas e refletir sobre os perigos da teimosia adversativa.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
O mundo adversativo de Dilma
22 de setembro de 2013 | 2h 15
O Estado de S.Paulo
Crise internacional, guerra cambial, sobe e desce
do dólar, pressões da Fifa e espionagem americana
são apenas alguns dos grandes problemas enfrentados pelo governo brasileiro e, portanto, pelo Brasil,
segundo a interpretação oficial. A presidente Dilma
Rousseff identificou e nomeou mais um sério desafio,
até agora ignorado ou mal percebido pela maioria das
pessoas. “Não vou dizer que nós somos absolutamente
perfeitos, que está tudo andando, mas acho que tem
um pessimismo adversativo”, disse ela na quinta-feira,
em Mato Grosso, depois de inaugurar um trecho de
260 quilômetros da Ferronorte, entre Rondonópolis e
Itiquira. A primeira indicação foi dada. A revelação ficará completa quando o público souber o significado
de “pessimismo adversativo” e, portanto, a diferença
entre esse e outros tipos de pessimismo. Qual será
mais nocivo?
O aparente surto de humildade ou de realismo – o
reconhecimento de uma perfeição menos que absoluta
– durou pouco. Logo recomeçou a busca habitual de
culpados, sempre do lado dos outros, pelos fracassos
colecionados em quase três anos, sob sua liderança,
pela atual equipe governante.
A coleção havia sido ampliada, na semana anterior, com o fiasco na licitação da Rodovia BR-262.
Não foi um tropeço qualquer. O governo demorou um
ano, depois de anunciar seu plano de investimentos
em logística, para iniciar os leilões. Tão longo tempo
foi insuficiente, no entanto, para a preparação de um
esquema atraente para o setor privado.
Resultado aparentemente melhor foi alcançado,
em seguida, na licitação da BR-050. O consórcio vencedor, formado por nove construtoras de médio porte,
ofereceu um deságio de 42,38% para o pedágio. Analistas do setor privado reagiram com desconfiança quanto
à viabilidade do empreendimento, mas o governo festejou. Se tiver acertado dessa vez, uma grande obra
poderá deslanchar. Mas a alegria foi contrabalançada,
em seguida, por uma nova frustração: só se inscreveram 11 das 40 operadoras esperadas para o primeiro
leilão do pré-sal, marcado para outubro.
Em vez de iniciar uma reavaliação de seus procedimentos, de seu esquema administrativo e de seus
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critérios, o governo insiste em atribuir a responsabilidade, ou pelo menos a maior parte dela, a outros agentes.
Segundo a presidente Dilma Rousseff, os governadores
estaduais preferem rodovias sem pedágio, enquanto as
empresas procuram apenas concessões valorizadas
e atrasam a entrega dos trechos licitados. De acordo
com a presidente, o Ministério Público também atrapalha, provocando interrupções nas obras.
Poderia ter alongado a lista de queixas e de acusações, mencionando as interferências do Tribunal de
Contas da União (TCU), com sua insistência em cobrar
certos critérios na elaboração de projetos, na fixação
de preços e na execução das obras.
Há algo intrigante na repetição dessa história.
Seria aparentemente mais fácil o Executivo levar em
conta os critérios do TCU, na elaboração e na execução de projetos. Poderia, ao mesmo tempo, iniciar uma
discussão racional sobre a possível mudança de alguns
desses critérios, mas insistir nas queixas e acusações
deve ser muito mais simples para um governo pouco
afeito à busca de eficiência.
De toda forma, a tarefa de projetar investimentos
e contratar prestadores de serviços ficou bem mais fácil, nos últimos anos, com várias mudanças no regime
de licitações. Apesar disso, o investimento conduzido
pelo governo permaneceu muito abaixo do necessário
para o fortalecimento da economia.
E assim continuará, enquanto a administração
federal insistir na mistura de preconceitos ideológicos
com o intervencionismo e o voluntarismo desastrados.
Os dois conjuntos de vícios foram amplamente exibidos
no tratamento das concessões no setor de transportes,
na formulação do modelo de exploração do pré-sal e
na renovação dos contratos do setor elétrico.
A poucos meses de completar seu terceiro ano
de mandato, a presidente Rousseff parece ter aprendido pouco ou nada com os fiascos acumulados. Talvez
devesse dar mais atenção às críticas e refletir sobre
os perigos da teimosia adversativa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do artigo intitulado “Contas públicas no escuro”, publicado pelo jornal O Estado de S.
Paulo, publicado em 08 de agosto de 2013.
O artigo mostra a encrenca financeira que o Governo entrou quando resolveu antecipar a renovação
de concessões do setor elétrico e forçar a redução
das contas de luz.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Contas públicas no escuro
8 de agosto de 2013 | 2h 14
O Estado de S.Paulo
O governo entrou numa encrenca financeira quando resolveu antecipar a renovação de concessões do
setor elétrico e forçar a redução das contas de luz. Foi
mais um lance voluntarista, mal planejado e malsucedido, como tantos outros de uma administração marcada, desde o começo, por improvisações desastradas.
De onde sairá o dinheiro para cobrir o desconto
de 20% nas tarifas de energia para residências continua um mistério. Não será dos principais fundos setoriais, a Reserva Global de Reversão (RGR) e a Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE), empobrecidos
nos últimos sete meses. Uma alternativa em estudo no
Ministério da Fazenda seria uma nova manobra com
bancos federais, como informou o Estado na edição
de ontem.
O Tesouro tomaria empréstimos da Caixa e do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e assim jogaria o problema para a frente.
Ontem mesmo o ministro Guido Mantega desmentiu a
informação fornecida ao jornal um dia antes por fontes
qualificadas de seu Ministério.
O Tesouro, segundo ele, está cobrindo o custo
da energia com despesas primárias, sem recorrer a
bancos do setor público. Para o cidadão de fora do governo sobraram interrogações e preocupações.
Entre janeiro e julho, o saldo à disposição da RGR
encolheu de R$ 2,4 bilhões para R$ 371,2 milhões. No
mesmo período, os recursos da CDE minguaram de
R$ 15,2 bilhões para R$ 530,2 milhões. Uma solução
pelo menos parcial poderia ser, segundo se informou
há semanas, a antecipação de recebíveis da Itaipu
Binacional. Estatais já têm socorrido o Tesouro com
dividendos antecipados, Seria um lance parecido, pelo
menos quanto ao calendário de recebimentos. Também
seria mais um golpe contra a disciplina fiscal. Mais uma
vez o governo sacaria contra o futuro para financiar o
descontrole presente.
Mas a ideia de tomar dinheiro no mercado com
a venda de recebíveis de Itaipu foi abandonada, se-
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gundo anunciou recentemente o ministro da Fazenda.
O governo, disse ele, abandonou o plano por causa
das críticas. E depois? Por enquanto, o governo está
obviamente encrencado. A receita orçamentária tem
sido afetada pelo baixo nível de atividade e pelos benefícios tributários concedidos a setores selecionados.
As autoridades já incluem nas suas projeções os
dividendos de estatais e o bônus da licitação de uma
grande área do pré-sal. Mais uma vez, receitas extraordinárias serão usadas para cobrir despesas permanentes. O espetáculo da imprudência fiscal continua. O
ministro da Fazenda anuncia cortes de gastos – meramente verbais, na maior parte -, enquanto a presidente
se dispõe a liberar R$ 6 bilhões, até o fim do ano, para
emendas orçamentárias de parlamentares aliados.
Quanto à meta de superávit primário, já foi reduzida
há meses de 3,1% para 2,3% do Produto Interno Bruto
(PIB). Nesta altura, nem esse resultado é garantido,
mesmo com a famigerada contabilidade criativa.
A cobertura do buraco financeiro das contas de
luz é um desafio a mais no meio dessa confusão. O
Tesouro transferiu em junho R$ 1,45 bilhão para a
CDE, destinada a financiar programas sociais, como
o Luz para Todos, e o gasto adicional gerado pelo uso
de usinas térmicas. Também terá de socorrer a RGR,
encarregada de pagar as indenizações a empresas
incluídas na renovação antecipada de concessões.
Isso deve custar R$ 10 bilhões até 2017.
O recurso a empréstimos do BNDES e da Caixa
aumentaria a dívida bruta do Tesouro e ainda pesaria nas contas dos dois bancos. Apenas daria algum
fôlego ao governo. Mas o ministro da Fazenda nega
saber de onde saiu essa ideia. Seu colega Edison Lobão, ministro de Minas e Energia, parece considerar
muito razoável essa hipótese.
Não há diferença, segundo ele, se o Tesouro sacar
dinheiro de seu cofre ou recorrer a um banco estatal.
Obviamente há enorme diferença, tanto para o Tesouro
como para os bancos, mas os dois ministros parecem
ter-se esquecido de combinar as declarações. O suspense fiscal continua e a credibilidade do governo se
esboroa juntamente com as finanças federais.
���������
MiO SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
noria/PSDB – MS) – Nada mais havendo a tratar, vou
declarar encerrada esta sessão, convocando outra
sessão para dia e hora regimentais.
���������
MiO SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
noria/PSDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 50 minutos.)
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Ata da 200ª Sessão, Não Deliberativa,
em 11 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Ruben Figueiró, Acir Gurgacz,
Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 17 horas e 49 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu os
seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 286, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 05 de
novembro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 651, de 2013, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin;
– Nº 438, do Ministro de Estado da Integração
Nacional, de 07 de novembro de 2013, em

resposta ao Requerimento nº 887, de 2013,
de informações, de autoria da Senadora Angela Portela;
– Nº 32, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, de
05 de novembro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 1.004, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projeto de lei do
Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – 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 do Projeto de
Lei do Senado nº 356, de 2013, do Senador Fernando Collor, que altera a Lei nº 8.195, 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.
Tendo sido aprovado terminativamente, pela Comissão Assuntos Sociais, o Projeto vai à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 10 de novembro do corrente,
para edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº
615, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou
em 16 de setembro de 2013, convertida no Projeto de
Lei de Conversão nº 21, 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 (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar todos
e todas que nos acompanham pela TV Senado, pela
Rádio Senado, desejar uma boa semana para todos
– inclusive, uma semana curta: temos sexta-feira, dia
15 de novembro, data da Proclamação da República
e feriado no nosso País.
Eu queria, então, convidar para fazer uso da palavra o Senador Ruben Figueiró, como primeiro orador
inscrito, ao mesmo tempo em que me inscrevo para uma
comunicação inadiável, junto com a Senadora Vanessa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Por gentileza, uma inscrição para falar
em nome do PDT, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª será inscrito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente; perfeitamente, Senador Jorge. (Fora do microfone.) V. Exª já nos
inscreveu. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Ruben Figueiró, primeiro
orador inscrito. Depois, vou chamar uma comunicação
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inadiável. Em seguida, Senadora Ana Amélia, caso o
Senador Rodrigo Rollemberg não chegue.
Com a palavra V. Exª, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores
da TV Senado, há exatamente sete anos, neste mês
de novembro, a Nação, Mato Grosso do Sul e esta Alta
Casa do Congresso Nacional perdiam um dos seus
mais ilustres filhos. Falecia o Senador Ramez Tebet,
vitimado por doença pertinaz.
Penso que, neste círculo senatorial, quem mais
de perto conviveu com o Senador Ramez Tebet fui eu.
Convivência iniciada lá pela metade da década de 50
do século passado e se espraiou da universidade em
embates acadêmicos, entreveros estudantis nas ruas
e praças da cidade maravilhosa contra o que entendíamos ser os desmandos dos governos. Algumas vezes
revidados com cassetetes no lombo, em assembleias
estrepitosas da União Nacional dos Estudantes e da
Associação Mato-grossense dos Estudantes, naquela
exaltação tão natural dos estudantes, da mocidade,
em que se forjam, com a resistência do bronze, ideais
que permitiram a valia dos postulados democráticos e
fortaleciam aqueles princípios sagrados que trazemos
de nossos lares.
Fortalecidos pela consciência universitária, voltamos para nossa terra. Ramez, para Três Lagoas;
eu, para Campo Grande. Lá militamos na política sob
a mesma bandeira: a União Democrática Nacional
(UDN), amálgama que trazíamos das lutas estudantis
da eterna vigilância.
Nessa sigla, tínhamos as lideranças de eminentes homens públicos de expressão entre seus pares,
que têm passagem marcante no Congresso Nacional e
registro na história da democracia em nosso País, tais
como Vespasiano Martins, Fernando Corrêa da Costa, José Fragelli, José Garcia Neto e Saldanha Derzi.
Ramez despontou-se como promotor de Justiça.
Verbo fácil, graças à sua fulgurante inteligência e cultura jurídica, logo tornou-se prefeito de Três Lagoas,
sua cidade natal. Um passo firme levou-o a Deputado
Estadual Constituinte de 1989, galgando o destaque
como seu relator-geral. Outro passo levou-o a Secretário Estadual de Justiça. Nova eleição destinou-o a
vice-governadoria e, por substituição legal, tornou-se
Governador até o final do mandato, isso em 1987.
Ramez tornou-se conhecido em Brasília. Para cá
veio como Superintendente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste). Na eleição
seguinte, tornou-se Senador. Os registros desta Casa
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comprovam a eficiência da sua conduta parlamentar.
Com razão, foi convocado para ser Ministro de Estado
da Integração Nacional.
Nessa trajetória marcada por exemplos edificantes da sua personalidade, Ramez, num momento de
grande tensão política nesta Casa, foi chamado como
um elo da conciliação para presidi-la. Foi, sem dúvida,
o seu momento áureo na vida pública.
Talvez perguntem: Por que o Senador Ramez
Tebet conquistou o respeito e a admiração ímpares
de seus concidadãos e os píncaros da vida pública?
Respondo: Ramez foi um cidadão de reputação
ilibada, coerência política, firmeza partidária – raras
nestes tempos – diga-se –, jamais se afastando de seus
ideais. Na conciliação, arte de sua conduta política, foi
sempre firme, mas com respeito à ternura.
Sras e Srs. Senadores, convivi com Ramez Tebet por mais de 50 anos. Logo, alguns poderiam achar
que sou suspeito para avaliar a sua figura, tanto pública quanto pessoal. Porém, peço vênia a V. Exas para
citar duas opiniões de quem conviveu com Ramez no
Senado.
O Senador Pedro Simon, patrimônio vivo do Parlamento brasileiro, cuja trajetória foi sempre dignificada por posições políticas inarredáveis, Ihano no trato,
porém grave na escolha de seus amigos, asseverou
que – entre aspas – “Tebet havia sido uma das pessoas mais corretas e dignas que havia encontrado em
sua vida pública”.
Meu valoroso, culto e combativo correligionário,
o Senador Alvaro Dias, homem que, no dizer de meus
conterrâneos, não é dos que – entre aspas – “enrolam toco”, eis firme de suas opiniões e julgamento de
pessoas e fatos, deixou registrado em nossos Anais
– entre aspas –:
“A postura digna de Ramez no Parlamento e
nos importantes cargos que ocupou não vai
passar. Ela permanece e fica como exemplo
de correção ética a nortear, a inspirar todos
aqueles que desejam honrar seus mandatos.
A atividade política, tão carente de homens
com o perfil ético e moral de Ramez Tebet,
fica com uma lacuna irreparável”.
Volto à palavra do Senador Pedro Simon, proferida em 17 de novembro de 2006 – entre aspas –:
“Venho a esta tribuna. Nem sei se deveria vir,
mas estou vivendo uns dias muito difíceis na
minha vida. Considero o Senador Ramez Tebet uma das pessoas mais corretas, mais puras, mais dignas que conheci na vida pública”.
Nós somos nós. Nós somos políticos. Cada
um tem as suas qualidades e boas qualidades.
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Alguns de nós têm as suas deficiências, mas
há alguns que, eu diria, se sobrepõem, estão
acima, são como faróis ambulantes que, estejam onde estiverem, de noite ou de dia, na
sua terra ou em outro extremo, são balizas,
são orientação, são estímulo. O Tebet é um
desses homens”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Ramez e
eu caminhamos juntos, partilhamos, o mais das vezes, por pedregulhos nesses domínios terrestres da
vida pública e neste jamais nos separamos, eis que o
amálgama que nos unia era imantado por ideais para
encarar os interesses traiçoeiros que a militância política nos leva a enfrentar. Separamo-nos, muito tristemente para mim, quando fui, com um rasgo de pesar e
de lágrimas, levar o meu adeus ao Ramez, ainda com
os derradeiros lampejos de vida em sua casa, em seu
quarto, o meu abraço de despedida eterno. Talvez nesta
Casa, tenha sido eu quem pode guardar esse triste e
mais significativo momento de saudade.
Com muito prazer, concedo um aparte à eminente
Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Eu quero agradecer a V. Exª, Senador
Figueiró, e ao mesmo tempo cumprimentá-lo pelo seu
brilhante pronunciamento. Sei que V. Exª o faz vestido de muita emoção, e muita emoção porque não se
trata apenas de um representante parlamentar do seu
Estado, mas, tenho certeza, trata-se de um amigo, de
um grande companheiro de muitas batalhas. Quero
dizer que Ramez Tebet deixou uma lembrança muito
boa, não só para aqueles que o conheceram, não só
para o seu Estado, que ele tão bem representava – e,
como V. Exª disse, adquiriu um respeito profundo de
toda a sociedade brasileira —, mas para o Brasil e para
todos nós. À época em que ele presidiu esta Casa,
num momento de extrema dificuldade política, eu era
Deputada Federal e acompanhei com muita atenção,
nobre Senador, os passos do Presidente à época do
Senado Federal e, sem dúvida nenhuma, ele é digno,
por toda a sua trajetória, de receber não só a homenagem de V. Exª, mas de receber a homenagem deste
País, a Nação a que ele serviu com tanta dedicação e
com tanto espírito público. Cumprimento V. Exª e, se
me permite, a homenagem que V. Exª faz a ele faço
também a minha homenagem. Parabéns, Senador, e
muito obrigada pelo aparte.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Senadora Vanessa Grazziotin, eu recebo as
suas palavras também com emoção, porque sei que V.
Exª acompanhou da Câmara dos Deputados a trajetória
do Senador Ramez Tebet aqui, no Senado. Realmente,
num momento extremamente difícil da história desta
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Casa, ele foi o elo de conciliação. A sua presença no
Senado permitiu que se acalmassem os ânimos, que
estabelecesse a cordialidade entre seus pares. Isso
foi um fato extremamente importante que, como disse,
torna-se um marco áureo na sua vida pública.
A manifestação de V. Exª naturalmente está sendo ouvida pelos familiares do Ramez Tebez, que haverão de guardar as suas palavras no âmago do coração deles.
Com muito prazer, recebo e registro as palavras
de V. Exª, que dignificam o que estou pronunciando
neste instante.
Muito obrigado.
Mas, concluo, Sr Presidente.
Ao lembrar o sétimo ano do falecimento do Senador Ramez Tebet, amigo desde os tempos de universidade, companheiro de ideais ao longo de mais de meio
século, em quem sempre reconheci atitudes e valores
de cidadão e de estadista que tanto dignificaram por
atos e palavras esta Casa, o nosso Estado de Mato
Grosso do Sul e o País, associo-me às saudades que
dele tem sua ilustre família e aos que o conheceram
e admiraram a sua postura cívica.
Como já afirmara o Padre Nilo Luza, a realidade
do pós-morte continua mistério, embora nossa fé – sou
católico – nos garanta que a vida não se limita aos anos
deste mundo. Creio que o Ramez onde bem esteja
acolhe as homenagens dos que o conheceram e admiraram sua marcante participação nesta vida terrena.
É essa, Sr. Presidente, a homenagem que, em
nome dos meus coestaduanos e, posso dizer, de todos aqueles que nesta Casa conheceram Ramez Tebet, presto a ele o meu respeito, a minha admiração
e a minha saudade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Ruben Figueiró, e peço que V. Exª, se possível, ocupe
a Presidência desta Sessão, para que eu, como orador
inscrito para uma comunicação inadiável, possa fazer
uso da palavra em seguida.
A Senadora Ana Amélia será em seguida, porque agora é uma comunicação inadiável. Depois, será
inscrita.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, 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 Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, caro colega Ruben Figueiró,
que acabou de usar a Tribuna, colegas Senadoras e
Senadores presentes, a todos que nos acompanham
pela Rádio e TV Senado, eu queria, neste começo de
semana, de semana curta, como falei ainda há pouco
presidindo e abrindo a sessão, na sexta-feira temos,
15 de novembro, a data da proclamação da República,
queria, em primeiro lugar, antes mesmo de me referir
ao tema que trago para a tribuna do Senado, cumprimentar o Presidente Nacional do PT, Rui Falcão, cumprimentar o Presidente do PT no Acre, Léo Brito, e os
demais dirigentes municipais do PT pela condução da
eleições ontem.
Obviamente tivemos disputas. Particularmente,
acho que dificilmente disputa é algo positivo, mas nós
tivemos um ambiente de absoluta tranquilidade, um
ambiente disputa democrática no dia de ontem e isso
fortalece o Partido dos Trabalhadores. Cumprimento
os que colocaram os seus nomes à disposição e não
tiveram sucesso e também aqueles que agora terão
a responsabilidade de conduzir o Partido dos Trabalhadores, seja no plano nacional, no caso, Rui Falcão,
seja no meu Estado, com Ermício Sena, que foi eleito para presidir o PT pelos próximos quatro anos. E
aproveito para cumprimentar também ao Gabriel Forneck, eleito em Rio Branco, e os demais Presidentes
no Município do Acre.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Presidente Ruben Figueiró, V. Exª tem debatido e é um
homem vinculado à atividade produtiva.
Eu tive o privilégio de ter sido, junto com o Senador
Luiz Henrique, um dos Relatores do Código Florestal
aqui nesta Casa. Ali está o Senador Acir Gurgacz e a
Senadora Ana Amélia, que tanto ajudaram na busca
de uma lei mais adequada para atender a dois grandes
objetivos: garantir maior proteção da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente, mas também criar as
condições para que os produtores possam desenvolver
as suas atividades com segurança jurídica.
Eu venho a esta tribuna porque, graças à lei que
aprovamos aqui, que foi fruto de um debate intenso, o
Brasil começa, na prática, a implementar agora dois
requisitos básicos dessa lei: o CAR – Cadastro Ambiental Rural e, obviamente o PRA – Programa de
Regularização Ambiental. E começou pelo meu Estado e pelo Estado da Senadora Ana Amélia. A Ministra
Izabella, com quem tenho tido várias reuniões, escolheu um Estado da Amazônia, no caso, o Acre, e um
Estado do Sul/Sudeste, no caso, o Rio Grande do Sul,
para iniciar a implementação do Cadastro Ambiental
Rural, que, não tenho dúvida, virará a página da insegurança jurídica, das preocupações tanto daqueles
que têm uma preocupação maior, legítima, com o meio
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ambiente, como daqueles que também querem reunir
as condições para desenvolver as suas atividades.
A regularização dos imóveis rurais no âmbito da
gestão ambiental passa pela inscrição no Cadastro
Ambiental Rural, que chamamos de CAR, e pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental.
Esses são os instrumentos que o novo Código
Florestal criou, que vão fazer com que haja o maior
recadastramento de propriedades rurais da história
do Brasil. Aliás, vai ser o primeiro grande recadastramento. Ele será feito usando um instrumento poderoso
que temos hoje, que são as imagens de satélite. Nós
vamos disponibilizar esses dados para a sociedade
– isso é uma conquista do novo Código Florestal –
na rede mundial de computadores. A implantação do
CAR é uma prerrogativa do Governo dos Estados e
dos Municípios, obviamente a partir de mecanismos
desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente.
Eu queria parabenizar a Ministra Izabella Teixeira,
parabenizar a equipe do Ministério do Meio Ambiente
e todos os órgãos afins, porque em parcerias com universidades, como é o caso da Universidade de Lavras,
de Minas Gerais, desenvolveram a técnica necessária
para que o CAR pudesse ser implementado.
Lembro bem que uma das preocupações dos
proprietários com esse mecanismo de o Brasil fazer
um acerto de contas com o seu passivo ambiental era
o de que ele teria um custo muito elevado, que seria
impraticável pelos proprietários mais um cadastro com
custo, com levantamento.
Não terá custo o cadastro. Está sendo absorvido pelo Governo Federal. Estou dando um exemplo
concreto: o Governo Federal começou o treinamento
dos seus técnicos. Serão treinados 5 mil técnicos e
servidores no Brasil. Todos os Estados terão também
um treinamento conduzido a partir da parceria com o
Governo Federal, com o Ministério do Meio Ambiente,
e esse processo se iniciou simultaneamente agora em
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Rio Branco,
no meu Estado do Acre. O Governador Tião Viana assinou um convênio de cooperação com a Ministra Izabella Teixeira e é fato concreto agora a implementação
do novo Código Florestal brasileiro, que está em vigor
e que, de alguma maneira, ainda vem injustamente
sofrendo alguns questionamentos.
É óbvio que a lei não é perfeita, nós fizemos um
Código Florestal possível. Não é o meu código, mas
é o código que eu tenho muita satisfação e orgulho
de ter ajudado a construir, porque é o código da mediação. É o código que, de alguma maneira, levou em
conta a preocupação do setor produtivo brasileiro, que
é tão importante na nossa economia, mas também, e
eu fui um dos porta-vozes, todas as preocupações do
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movimento ambiental, daqueles que entendem que o
Brasil precisa cuidar mais e melhor dos recursos naturais, que são parte da nossa grande riqueza.
Então, o programa começa a ser realizado em
outros 17 Estados, está previstos, e o treinamento deve
terminar até o dia 10 de dezembro de 2013, quando
serão editadas as normas dando início ao prazo de dois
anos para o recadastramento. Nós fizemos questão de
dar os prazos que estão previstos no Código Florestal,
os quais só vão começar a contar quando os critérios
e as normas estiverem definidos, com funcionários
treinados e podendo ser implementados.
Queria, então, cumprimentar o Secretário de
Meio Ambiente do Acre, Edgard de Deus, que tanto
me ajudou na prefeitura e no governo; o Fernando
Lima, Presidente do IMAC; o Governador Tião Viana;
o Presidente da Fundação de Tecnologia do Estado
do Acre, pelo treinamento realizado nos últimos dias
7 e 8, nas dependências da Fundação de Tecnologia
do Estado do Acre.
Mais de 30 técnicos foram treinados.E, agora,
eu posso afirmar que começamos a prover o Brasil de
um instrumento de monitoramento e de cuidado dos
recursos naturais nas propriedades privadas, além do
domínio dos aplicativos e programas para a inscrição.
Os técnicos receberam formação relacionada à legislação ambiental e ao uso adequado de imagens de satélites de altíssima resolução, numa escala de 1 para
50 mil, com resolução de até cinco metros. Qualquer
atividade que extrapole cinco metros está identificada
a partir dessas imagens de satélite.
É bom lembrar que os técnicos responsáveis do
Ibama e do Ministério do Meio Ambiente contam também com a participação de técnicos da Universidade
de Lavras, em Minas Gerais.
No caso do Acre, o convênio que está sendo executado é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente
com o Governo do Acre e conta com investimento de
R$17 milhões.
O CAR é obrigatório, e o produtor não cadastrado
enfrentará restrições para o crédito rural com as instituições financeiras, tendo o prazo de cinco anos para
efetivar a sua regularização. É bom que se diga isso,
porque nós colocamos isso no novo Código Florestal.
Quem fez desmatamento ilegal de julho de 2008 para
cá, até esta data ou para frente só terá uma possibilidade de se regularizar: fazer a recomposição ambiental necessária. Isso será monitorado com todo o rigor.
Os demais, que têm passivo ambiental, têm a porta
aberta, escancarada da nova lei naquilo que chamamos de na transição da lei. Eu fui proponente, como
o Ministro Herman Benjamin e os colegas tanto elogiaram, de dividir o Código Florestal nas disposições
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transitórias e permanentes. As transitórias, para que
elas possam dar oportunidade de todos os produtores
se regularizarem em vez de aplicarmos o rigor da lei
puro e simples. E o rigor da lei segue valendo do dia
22 de julho de 2008 para a frente.
Com isso, eu posso afirmar que as condições
estão dadas. O Governador Tião Viana e a Ministra
Izabella, com recursos do Fundo Amazônia, numa parceria com o BNDES, vão disponibilizar R$17 milhões
para que o Acre possa ser um dos primeiros Estados
do Brasil a ter o novo Código Florestal aplicado.
Nós temos a possibilidade concreta de virar esta
página da insegurança jurídica e da injustiça cometida
contra produtores, fazendo isso de uma maneira pacífica, a partir de política pública conduzida pela União
Federal em parceria com os Estados e também com
os Municípios.
Por isso, mais uma vez, quero, da tribuna, ser
testemunha do empenho, da dedicação e da determinação da Ministra Izabella Teixeira e da sua equipe
de aplicar o novo Código Florestal Brasileiro, com dois
grandes propósitos: proteger os recursos naturais, mas
também criar uma política com segurança jurídica que
garanta aos proprietários rurais – pequenos, médios
e grandes – as condições necessárias para que eles
sejam os maiores aliados da causa ambiental.
Obviamente, a partir daí nós vamos ter uma melhor condição de agir com a política de comando e
controle, identificando aqueles que querem seguir
destruindo o meio ambiente, pondo em risco a nossa
biodiversidade, agindo fora da lei. Para esses, o rigor
da lei. E a lei é clara: não convive com o ilícito.
Com a aplicação deste novo Código Florestal,
temos todas as condições para caminhar para o fim
do desmatamento ilegal no Brasil, o que acho inteiramente possível com uma política bem definida. Com
a implementação do novo Código Florestal, o Brasil
poderá alcançar esse objetivo de publicizar, diante do
mundo, que não tem mais desmatamento ilegal; desmatamento, só aquele previsto em lei. Mas, para que
isso aconteça, tem de ter um esforço de todos, inclusive
daqueles críticos que distorcem e seguem distorcendo
o que está escrito na lei.
A maior crítica que se fazia é que, com a aprovação do Código Florestal, teríamos um aumento do
desmatamento no Brasil. E qual é a realidade, Senador
e Presidente desta sessão, Ruben Figueiró? A realidade
é o contrário: o desmatamento no Brasil segue reduzindo e quebrando recorde de redução. E eu ouso dizer
que temos as condições, com o novo Código Florestal, de eliminar definitivamente o desmatamento ilegal.
Em 2010, quando estava saindo a Ministra Marina,
que tanto colaborou para que essas condições tam-
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bém pudessem ser aplicadas como parte do governo
do Presidente Lula, começamos a debater nesta Casa
o novo Código Florestal. O desmatamento no País,
em 2008, era de 12.911km2; em 2009, 7.464km2; em
2010, 7.000km2; em 2011, foi de 6.418km2, e seguiu
caindo. Em 2012, ano passado, com a aprovação do
Código – quem apostou que o desmatamento voltaria
com força tem que se pegar nas inverdades para poder
fazer valer as suas teses falsas –, o desmatamento caiu
drasticamente em relação a 2011: caiu de 6.418km2
para 4.571km2. Se nós analisarmos o desmatamento
no nosso País de 2004 até 2012, a queda foi de 84%.
É por isso que a autoridade do Brasil nesse aspecto segue aumentando, e, com a implementação do
novo Código Florestal, não tenho nenhuma dúvida: o
Brasil tem um instrumento, sim, que traz segurança
jurídica para os produtores, que dá oportunidade para
que todos saiam de uma situação questionável ou até
mesmo ilegal para uma situação de absoluta legalidade,
desde que assumam o que há de passivo ambiental
e façam com que haja uma recomposição, principalmente ao longo dos cursos d’água, nas nascentes e
nas áreas de preservação permanente.
Não tenho nenhuma dúvida de que o maior aliado
para um produtor é o meio ambiente. Sem água, sem
clima, sem as condições ambientais adequadas, não
existe possibilidade de termos produção. O problema
é a pacificação. Basta a lei estabelecer essa interdependência entre quem produz, quem cria e o meio
ambiente. Essa proximidade o Código procurou fazer.
E os objetivos que temos, o sonho que temos é de que
possamos alcançar, até 2020, o fim do desmatamento
ilegal no nosso País.
Então, concluo as minhas palavras, Sr. Presidente,
dizendo que é com muita satisfação que registro aqui,
da tribuna do Senado Federal, que começou a implementação daquilo que o Código tem de mais importante
para pormos fim, definitivamente, a qualquer tentativa
de ação ilegal, trazendo prejuízo ao meio ambiente no
Brasil: o CAR (Cadastro Ambiental Rural), previsto no
novo Código Florestal Brasileiro, e o PRA (Programa
de Regularização Ambiental). E começou da maneira
responsável, da maneira técnica, com a técnica necessária e com o diálogo necessário.
Estou-me referindo ao CAR, o maior cadastro
ambiental já realizado no mundo! Nenhum país fez
algo parecido com o que nós estamos começando a
fazer. O produtor poderá realizar seu cadastramento
com segurança e tranquilidade, com apoio técnico do
Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e também dos
órgãos ambientais de extensão rural. No meu caso do
Estado do Acre, com o órgão de extensão rural florestal,
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como chamamos no Acre, a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto de Meio Ambiente do Acre.
Então, concluindo, aproveito para dizer que a Ministra Izabella recebeu este ano um prêmio no Museu
de História Natural em Nova York – eu tive o privilégio
de estar presente –, o Campeões da Terra, por seu
trabalho na defesa e na proteção do meio ambiente,
como Ministra do Meio Ambiente do Brasil. Certamente,
com a implementação do CAR e do PRA – o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização
Ambiental no Brasil –, não só ela, mas a Presidenta
Dilma deverá receber o devido reconhecimento pelo
trabalho que está sendo feito pelo Governo Federal no
nosso País para pacificar esse confronto que vivemos
há décadas entre o meio ambiente e o setor produtivo.
Não tenho dúvidas de que o caso do Acre, tanto
comigo no governo, como com o Governador Binho e
agora com o Governador Tião Viana, é um exemplo de
que a mudança pode acontecer. O Acre era sinônimo
de destruição. Nós estamos vivendo agora 25 anos
da morte de Chico Mendes, no dia 22 de dezembro.
Vamos atingir 25 anos sem Chico Mendes, fruto de
confronto, de conflito, da luta pela preservação contra
a luta da destruição. Pacificamos o Acre, criamos um
ambiente de harmonia. Os resultados hoje são que o
Acre segue crescendo sua economia, a inclusão social.
O Acre hoje é uma referência de Estado que conserva
e que preserva o seu meio ambiente.
Mas acho que tanto o Acre quanto o Brasil, nós
todos, ainda não aprendemos a ver na floresta um
grande e importante ativo econômico. Digo, sem medo
de errar: se o agronegócio é uma das atividades mais
importantes do nosso País, e é, na geração de divisas, na produção de alimentos, não tenho dúvidas de
que, na hora em que o Brasil também compreender
a riqueza de que dispõe – e eu estou me referindo à
nossa biodiversidade, especificamente da nossa floresta –, quando a floresta passar a ser vista como um
ativo econômico e, como tal, tiver garantida a sua preservação através do uso sustentável, com manejo e
um uso que leve em conta as técnicas desenvolvidas
pela comunidade científica, o Brasil terá dois grandes
negócios: o agronegócio e a atividade econômica vinculada às florestas.
A participação do Brasil hoje na atividade econômica florestal é vergonhosa: não passa de 4% a participação do Brasil na atividade florestal no mundo. E,
como mais de 20% das florestas no mundo, ou perto
disso, são nossas, nós podemos ter uma atividade
econômica de grandes proporções, que venha a se
somar ao agronegócio.
Então, penso que, implementado esse novo Código Florestal, é fundamental que o Brasil passe a fazer
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com que haja uma política acertada, adequada, que
veja a floresta não como um problema, mas como um
ativo econômico. E, para que possamos, adiante, dar
os passos necessários, vamos somar quem tem preocupação com a conservação e preservação do meio
ambiente com quem tem um compromisso de vida de
plantar e criar neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Antes de convidar a ilustre
Senadora Ana Amélia para ocupar a tribuna, permita-me Sr. Senador Jorge Viana, cumprimentá-lo não só
pelo pronunciamento que acaba de fazer, mas para
realçar o quanto o setor produtivo do meu País deve
a V. Exª e ao Senador Luiz Henrique. Se nós temos
um Código Florestal de conciliação, de respeito entre
o meio ambiente e o setor produtivo, evidentemente
nós não podemos nos esquecer da extraordinária colaboração de V. Exªs.
E quero aproveitar da oportunidade, já que V. Exª
tem merecido acesso ao Palácio do Planalto, que reitere um pedido que fiz ontem – aliás, na sexta-feira – à
Srª Ministra-Chefe da Casa Civil, para que determine
a prorrogação do processo de georreferenciamento
através do Incra. A lei estabelece um prazo, que vence agora no dia 30 de novembro, prazo exíguo, para
que o Incra – sobretudo o Incra – e os produtores rurais possam complementar o seu trabalho. A decisão
do Governo Federal trará calma e um ambiente pacífico para o setor produtivo. V. Exª, por gentileza, seja
porta-voz deste nosso apelo, que é também do setor
produtivo da Nação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Estamos juntos, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, a eminente Srª
Senadora Ana Amélia.
Senadora Ana Amélia, como sempre, V. Exª terá
o prazo que desejar para pronunciar as suas palavras.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente desta sessão, Senador
Ruben Figueiró.
Endosso as manifestações do nosso colega, Vice-Presidente desta Casa, Senador Jorge Viana, sobre
as questões da relevância do agronegócio, da produção sustentável, que é o conceito que foi desenhado
no Brasil com a votação do Código Florestal. Agricultores, mais do que qualquer técnico, sabem – e V. Exª
é de um Estado de produção agrícola – a relevância
de preservar a terra, Senador Jorge Viana. Então, ele,
mais do que qualquer um, sabe que tem que preservar
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curso d’água, tem que ter as matas ciliares, ele sabe
fazer curva de nível. No meu Estado, sabe fazer plantio
direto na palha. Ele sabe que esse manejo adequado é
a sobrevivência dele, porque, se a terra não produzir,
ele não terá a renda. Então, preservar a terra, preservar o ambiente em que ele trabalha...
Agora mesmo, passei por algumas lavouras que
são, para mim, as mais bonitas. São as lavouras de
trigo. São lindas, e em colheita. Uma belíssima safra.
Lamentavelmente, a informação que se tem é que o
Governo autoriza a importação de trigo na hora em
que está colhendo a safra. Isso, para o agricultor que
está comemorando uma boa colheita, Senador, é uma
frustração. É uma frustração! Então, a gente tem que
olhar esse agricultor que está ali.
E aí vem mais uma novidade, além dessa de
abrir a porteira para importação na hora de uma safra
muito boa – e o Brasil é o maior importador de trigo
do mundo, com toda a área que nós temos: a máquina
agrícola, o trator e a colheitadeira têm que ser emplacados. Cálculos que foram feitos pelo autor do projeto
que está proibindo essa exigência, que é o Deputado
Alceu Moreira, estimam que R$27 bilhões poderão
ser arrecadados por esse sistema. Então, vejam só, é
muito complicada a vida do agricultor. Retirar do bolso do agricultor R$27 bilhões é retirar renda de quem
produz da terra.
Mas eu fiz esse preâmbulo apenas para complementar o que disse aqui, com muito brilho, o Senador
Jorge Viana, que, junto com o Senador Luiz Henrique,
foram os relatores do Código Florestal e trabalharam,
com muita seriedade, para que o Brasil fosse dotado
de uma legislação adequada à produção sustentável.
Aliás, por falar nisso, é exatamente esse ambiente que
eu venho abordar.
Hoje o Rio Grande do Sul foi açoitado violentamente por um gravíssimo temporal. Imagine o senhor
que as chuvas, só na capital Porto Alegre, chegaram
a 88mm de água, que se acumulou, quando a média
de todo o mês de novembro é de 83%. Então, numa
manhã, foram 88mm, quando a média do mês é de
83mm. Imagine o senhor os estragos e a perturbação
na mobilidade urbana em Porto Alegre, na manhã de
hoje, por conta desse temporal.
Além dos 18 pontos de alagamento na nossa capital, Porto Alegre, com prejuízos ao serviço público de
saúde e de transporte, os sindicatos rurais do Estado
falam em perdas com o granizo que caiu em diversas
regiões produtoras do meu Estado, como Bento Gonçalves e Santa Tereza, Municípios que são marcadamente
dedicados à produção de uvas viníferas, dedicadas à
produção do vinho, ou uvas de mesa. Estima-se, na
primeira avaliação, que há uma perda de 70% dessa

Terça-feira 12

1067

80733

produção. Isso é uma verdadeira tragédia se forem
confirmados esses dados preliminares.
Até o fim do dia, os sindicatos rurais irão concluir
um levantamento sobre os impactos da chuva no comércio de produtos agrícolas e na renda dos agricultores, segundo fui informada pelo Vereador Enio de
Paris, da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves,
do meu partido.
Um levantamento preliminar feito a pedido da Presidente do Sindicato Rural do Município, Inês Fagherazzi, mostra que as perdas em cultivos de pêssego e uva
chegaram, em alguns casos, a 70% nas propriedades
atingidas pelo granizo na manhã de hoje. São danos
irreparáveis, que prejudicam não apenas a renda do
produtor rural, mas também o comércio de alimentos,
inclusive os industrializados, como o de vinhos.
A Defesa Civil deve contabilizar os estragos até
o final do dia e atualizar as informações.
Espero que essa situação de emergência sensibilize as autoridades, em especial os Ministérios da
Integração Nacional e das Cidades, para que recursos
emergenciais sejam liberados para dar atenção às vítimas desse grande temporal.
Eu faria uma analogia do temporal de hoje, Senador, com o que está acontecendo no Mercosul: é
outro temporal.
Hoje, 11/11/2013, nós teríamos uma reunião
do Parlamento do Mercosul em Montevidéu – hoje e
amanhã.
O Presidente do Parlamento do Mercosul anunciou, na véspera da viagem dos Parlamentares, que a
reunião havia sido suspensa. Nem a Argentina, nem o
Paraguai iriam comparecer à reunião do Parlamento
do Mercosul.
Isso dá apenas a ideia das fragilidades em que
estamos vivendo nesse bloco. Isso começa na área
política, mas se aprofunda muito na área econômica.
O Mercado Comum do Sul, o chamado Mercosul,
que é um importante bloco formado pela Argentina,
pelo Brasil, pelo Uruguai, por Paraguai e por Venezuela, deveria ser prioridade para o efetivo fortalecimento
do comércio exterior regional, sobretudo num momento de crise internacional. Ao contrário disso, está cada
vez mais fragilizado.
A partir do nosso Governo, em relação às sucessivas barreiras comerciais impostas principalmente pelo
governo da Presidente Cristina Kirchner, é inegável o
sinal do descaso com este bloco regional.
Essa fragilidade é medida em números. Em 2012,
Senador Ruben Figueiró  e o senhor é do Mato Grosso
do Sul , houve uma queda de 15% das exportações
brasileiras para o Mercosul. Só no ano passado, uma
queda de 15% nas relações comerciais.
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A ausência de compromisso com o Mercosul
por parte da Argentina, principal parceiro comercial
do bloco, é uma demonstração cristalina, recorrente,
do descaso dos principais integrantes do bloco com o
comércio regional sul-americano.
De todos os Estados brasileiros, 21 apresentaram
déficit no intercâmbio com a Argentina, e o pior, claro,
foi o nosso, que tem, digamos, a fatalidade geográfica
de estar aí na vizinhança.
Só no caso dos calçados brasileiros, as perdas
são enormes. Em 2008, auge do comércio de calçados
Brasil/Argentina, a corrente de comércio entre os dois
países chegou a US$2,188 bilhões, segundo dados da
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), cujo presidente, Heitor Klein, tem demonstrado, sempre, a situação preocupante desse setor,
com o risco de mais geração de desemprego. E é o
Heitor Klein que nos chama atenção para estes dados.
No ano passado, o comércio desses produtos
caiu para US$1,6 bilhão. Mais de US$400 milhões
estão deixando de ser comercializados apenas nesse
segmento. As perdas também atingem os setores de
móveis e da indústria de alimentos.
Caminhões frigoríficos com alimentos perecíveis
já tiveram que voltar, com perda total da carga, caro
Senador Ruben Figueiró. Indústrias do meu Estado;
produtos perecíveis.
Mais uma vez, o Rio Grande do Sul, sentiu o
choque do protecionismo argentino: o déficit da balança comercial gaúcha com a Argentina já supera,
nesta semana, mais de US$1,3 bilhão, segundo dados
da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul,
presidida por Heitor Müller. As barreiras ao comércio
persistem, e, lamentavelmente, nada está sendo feito!
São 750 mil pares de calçados à espera de liberação e centenas de produtos alimentícios retidos na
alfândega. Muitos – como eu disse – perecíveis.
E veja só: ali, na alfândega do Rio Grande do
Sul, todos sabem que a moda também é um produto
perecível, porque, passada a estação, ela já não vale
mais. O produto cai de preço, porque não há mais o
interesse do comprador.
E estamos às vésperas do Natal. Produtos estão
aguardando autorização na entrada da Argentina, e o
comércio está sendo prejudicado. Como se sabe, meu
Estado faz fronteira com a Argentina e, também, com
o Uruguai, dois importantes parceiros comerciais do
Mercosul. O Rio Grande do Sul é o primeiro a sentir as
turbulências e o mal-estar quando a relação comercial
no Mercosul está abalada.
O importante envolvimento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior com as
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questões de comércio está, sem dúvida, carente do
empenho pelo conjunto do Governo brasileiro.
Eu já falei muito com o Ministro Fernando Pimentel, vejo nele pessoalmente um esforço no sentido de
resolver essas barreiras, mas não tem sido suficiente
– esse esforço pessoal do Ministro Fernando Pimentel – para que a Argentina mude esta atitude em relação ao Brasil.
É preciso uma ação diplomática e comercial estratégica em favor da real ampliação e consolidação do
comércio exterior do Brasil, a começar pela vizinhança.
Nós temos que trabalhar nesse entendimento. Estamos sendo paternalistas demais e menos defensores
do nosso setor industrial ou produtivo.
Falta política externa coordenada e estratégica
que fortaleça, verdadeiramente, o comércio regional,
sem prejuízos à nossa economia e sem desestímulos
aos empresários, comerciantes e empreendedores,
mesmo os individuais, que se dedicam, diariamente,
ao comércio internacional, sobretudo aqui na região da
América do Sul. Enquanto a novata Aliança do Pacífico,
formada por México, Chile, Colômbia e Peru, fortalece o comércio exterior com mais de US$556 bilhões
em exportações só no ano passado, o Brasil amarga
prejuízos com o Mercosul sem conseguir o apoio para
cumprir a cartilha básica da imperfeita, mas necessária, união aduaneira.
No ano passado, como eu disse, as exportações
totais do Mercosul foram de apenas de US$335 bilhões.
A Aliança do Pacífico, uma área de livre comércio que
já conseguiu zerar as tarifas de 90% dos produtos de
exportação, ganha, diferentemente do Mercosul, a
atenção de países desenvolvidos, interessados em
fechar negócios com a América Latina.
Não estou falando de uma área de livre comércio, como é o caso bem sucedido da União Europeia.
Falo de uma união comercial mais simples, menos
complexa, mas que não consegue deslanchar nem
gerar crescimento de exportações e importações. As
riquezas mínimas esperadas com a manutenção de
um bloco do porte do Mercosul estão esquecidas e
longe de se transformarem em ganhos econômicos
e sociais para os integrantes desse bloco aduaneiro.
Lamentavelmente, os rumos do Mercosul estão,
a cada dia, mais desanimadores. O Governo brasileiro, líder do bloco, não tem conseguido superar as sucessivas frustrações. Duas importantes reuniões da
representação brasileira no Parlamento do Mercosul
que estavam agendadas para hoje, como eu disse,
foram canceladas, conforme nota do Presidente do
Parlamento do Mercosul, Rubén Martinez Huelmo.
Sem avanços concretos no campo econômico,
faltam decisões políticas fortes o suficiente para ace-

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lerar as negociações com outros parceiros da América do Sul e também da União Europeia. É importante
salientar que nos dez primeiros anos do Mercosul, o
Brasil e os demais membros conseguiram produzir um
importante crescimento nas trocas comerciais intrabloco: uma expansão de 400%, que atraiu, obviamente,
a atenção de outros países interessados no Mercosul.
As exportações do Brasil para a Argentina, no
período de 1990 a 2000, cresceram quase 1.000%,
segundo avaliação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Naquele período, o
Mercosul estimulou o aumento da escala industrial em
alguns setores do Brasil e da Argentina, beneficiando
o desenvolvimento da indústria automobilística e de
bens de consumo duráveis.
Os rumos da política econômica argentina, entretanto, têm gerado sucessivas instabilidades no Mercosul. Constantes barreiras não tarifárias impostas aos
produtos brasileiros e um ultrapassado regime de licenças prévias estão inflando os números negativos
das trocas bilaterais.
No ano passado, as nossas exportações para a
vizinha Argentina caíram 20,7%, enquanto as importações apresentaram queda de 2,7%.
Em 2012, as exportações brasileiras para o Mercosul caíram 15%. Há quem diga que uma zona de livre
comércio, como a concebida lá nos anos 90, de menor
alcance, seria o caminho para minimizar as perdas
que o atual modelo do Mercosul tem gerado no Brasil.
Mesmo com a valorização do dólar, o que favorece, sim, as nossas exportações, a balança comercial
do Brasil segue debilitada.
O Governo brasileiro fala em um possível acordo
com a União Europeia, mas o Brasil e o Uruguai ainda não estão em condições e com propostas prontas
para conseguir o apoio da Argentina e do Paraguai
antes da apresentação aos europeus, prevista para
o fim deste ano.
Enquanto isso, a Argentina aumenta as compras
de produtos chineses, enquanto o Brasil acumula o pior
resultado semestral dos últimos 18 anos. O déficit já
passou dos US$3 bilhões no primeiro semestre deste
ano. Por descaso com a área internacional, o Brasil
está importando muito mais do que exportando.
As vendas externas somaram US$114,5 bilhões,
enquanto as importações superam os US$117,5 bilhões. Isso significa menos emprego, comércio deprimido e escassez de recursos circulando na economia
brasileira.
Portanto, passa a hora de o Governo Federal olhar
com mais atenção e dar prioridade para as questões
que estão envolvendo o comércio do Mercosul.
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Deixar esse bloco comercial sem rumo é oficializar a morte prematura dessa união aduaneira e abrir
brechas para que as crises econômicas, causadas ou
não por problemas climáticos ou financeiros, se instalem
de modo recorrente em nosso País, com danos econômicos e sociais que teremos dificuldades em reparar.
São essas observações que eu trago na tarde de
hoje, Senador Ruben Figueiró, para mostrar, realmente, não só como gaúcha, que a questão do Mercosul
transcende o meu Estado. Ela tem relação com Santa
Catarina, com o Paraná, com vários Estados brasileiros, com o seu Estado, Mato Grosso do Sul, e não é
possível ficarmos vendo a banda passar sem reclamar
ou sem cobrar providências mais rápidas para evitar
um colapso na nossa produção.
Já estamos com um déficit comercial expressivo,
e deixar que ele se amplie é muito ruim para todo o
conjunto da economia brasileira.
Esse alerta é um benefício para o País. Não é um
alerta crítico, é um pedido, um apelo, um SOS para o
Governo, na área econômica, dar mais atenção. Porque não é possível admitir, Senador Ruben Figueiró,
que nós olhemos, tácita e passivamente, a Argentina
substituir o Brasil, que está do seu lado, por produtos
chineses.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Srª Senadora Ana Amélia, ao
cumprimentá-la pelo seu pronunciamento, eu quero manifestar a minha solidariedade ao povo do Rio Grande
do Sul, principalmente à população de Porto Alegre e
aos produtores da região vinícola do seu Estado pelo
temporal que tem ocorrido, que ocorreu hoje e que tem
ocorrido nesses últimos dias.
E quero também dizer a V. Exª que eu sou muito
mais radical que a senhora com relação ao Mercosul.
Eu não sei por que o Brasil ainda está perdendo tempo com esse tal de Mercosul. São problemas políticos,
são problemas comerciais, são problemas ideológicos.
É claro que a Argentina participa ativamente nas
relações comerciais conosco, e nós devemos mantê-la, mas não podemos nos submeter aos caprichos do
governo argentino.
Então, sinceramente, eu gostaria que o Governo
brasileiro tivesse uma posição mais firme, como V. Exª
bem significou. E estou me lembrando agora que os
jornais do final de semana falaram que o Brasil perdeu
oportunidades de negociações comerciais de vulto, com
o Reinado do Marrocos. Por quê? Porque nós tínhamos compromisso com o Mercosul. Veja bem como é.
Nós estamos perdendo oportunidades. A Argentina, por exemplo, ao que me parece, não respeita o
tratado do Mercosul para negociar com a China. E nós
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temos a obrigação de respeitar o Mercosul para não
magoar a Argentina.
V. Exª tem a minha solidariedade e, evidentemente, de todo o Senado da República. Continue na sua luta.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, a eminente Senadora Vanessa Grazziotin, que falará até por gentileza
do ilustre Líder do PDT, o Senador Acir Gurgacz.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Senador Figueiró, Srª Senadora,
Srs. Senadores, companheiros e companheiras, quero,
antes de mais nada, agradecer ao Senador Acir Gurgacz que, em permuta comigo, me permite falar antes.
Eu não poderia hoje, segunda-feira, estando em
Brasília, deixar de falar novamente.
E o faço com muita tristeza, falo dos problemas
que ainda estão acontecendo de uma forma dura,
drástica, na cidade de Manaus, que envolvem a falta
de energia elétrica.
Sr. Presidente, eu fiz uma pesquisa antes de vir
à tribuna para lembrar das vezes que não apenas eu,
mas a Bancada Federal do Amazonas esteve na tribuna fazendo pronunciamentos a respeito do assunto
e pedindo soluções à Eletrobras Amazonas Energia.
E eu estou aqui. Não pude trazer todos os pronunciamentos, porque, senão, não teria nem tempo para
relatá-los, mas estou com aqui um pronunciamento
que proferi, Sr. Presidente, no dia 23 de março do ano
passado, ano de 2012.
Numa parte da minha fala, relatei aqui desta tribuna o fato de que fomos, Senador Eduardo Braga e
eu, a uma audiência com o Ministro Edison Lobão e
fomos relatar ao Ministro os problemas frequentes de
apagões que aconteciam na cidade de Manaus – falta
de energia não em um ou outro bairro, mas em toda
a cidade de Manaus, uma instabilidade grave, o que
gera problemas no trânsito, o que gera problemas à
economia, o que gera problemas às pessoas.
Passados mais de um ano o problema continua
o mesmo, Sr. Presidente, exatamente o mesmo. A última semana, particularmente a última quinta-feira e
sexta-feira, foram dias dramáticos também, Senadora
Ana Amélia. V. Exª, que relatou os prejuízos das chuvas de granizo, mas chuvas no meu Estado é o que
mais temos. Aliás, passamos seis meses de estiagem
e outros seis meses em que chove todos os dias.
E o sistema elétrico está preparado, ou tem que
estar preparado, para enfrentar esses problemas de
descarga elétrica por raios, os problemas das chuvas,
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dos vendavais, das ventanias, que – repito – não é algo
esporádico, é algo que acontece seis meses durante
um ano, em todo o Estado do Amazonas.
Mas, naquela época, em 23 de março de 2012,
eu daqui da tribuna relatava a nossa reunião em que
estive, o Senador Eduardo Braga e Ministro Edson
Lobão. Além dos três que participaram da reunião, o
Ministro ainda convocou um técnico que compunha
um grupo de trabalho que foi criado pelo Ministério
em decorrência dos inúmeros e graves problemas
que vinham ocorrendo com falta de energia na cidade
de Manaus. Convocou um técnico que coordenava o
grupo de trabalho.
E, naquele momento, nos foi relatado todo um
conjunto de obras que estavam programadas, que
seriam realizadas no sistema elétrico da cidade de
Manaus, sobretudo na distribuição, para acabar definitivamente com esses problemas. E os investimentos
seriam na ordem de R$1,2 bilhão. Repito: isso foi em
março de 2012.
No mês de abril de 2011, e muito antes, eu trouxe aqui um jornal de 2011, que mostra uma matéria
enorme mostrando os prejuízos que a falta energia
causa, inclusive relatando o fato de que um parto teria
sido feito às escuras em uma maternidade na cidade
de Manaus.
Mas, enfim, repito que nos foi garantido pelo
próprio Ministro Edison Lobão que o problema seria
resolvido com os investimentos e com algumas mudanças que faria na própria empresa pública de energia,
porque a empresa de energia é uma empresa federal,
a Eletrobras Amazonas Energia. Nós tínhamos seis
empresas de distribuição. Todas elas – e aqui eu vejo
o Senador Jucá, o Senador Randolfe – foram unidas
e transformadas em uma única empresa.
E eu nunca esqueço: à época, a reunião em
que toda a Bancada desses seis estados estive com
o Ministro Edison Lobão, e ele dizia: “Essa medida vai
melhorar muito a gestão das empresas, vai melhorar
significativamente, vai melhorar enormemente, porque
os indicadores de todas as empresas – quais sejam
essas seis empresas Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas. Todas essas empresas tinham
índices extremamente negativos e todas elas davam
prejuízo ao Governo Federal.
Eram empresas deficitárias, e elas foram todas
reunidas, há algumas anos atrás, em uma única empresa com uma única direção. E à época dizíamos ao
Ministro: “É impossível, Sr. Ministro, uma única direção
cuidar de seis Estados tão distantes entre si, apesar
de os do Nortes estarem ligados, mas é distante viajar
de Manaus a Boa Vista. Não é uma viagem curta, as-
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sim como viajar do Acre ao Amapá não é uma viagem
curta; é uma viagem longa, são longas as distâncias.
E o Ministro, ainda em 2012, nos garantiu que
seria feita uma mudança na gestão e que seriam nomeados diretores de distribuição para cada uma dessas localidades, ou seja, haveria mais de um diretor de
distribuição, para que a empresa estivesse presente em
todos esses Estados. Repito: a sua direção estivesse
presente fisicamente. E repito: nos foi falado e mostrado todo um plano de ação que envolvia investimentos
da ordem – repito – de R$1,2 bilhão.
Pois bem, no dia 15 de novembro do ano passado,
Senador Jucá, foi publicado no Diário Oficial do Senado
Federal um requerimento de pedido de informações
à empresa Eletrobras Amazonas Energia acerca das
providências que estariam sendo adotadas, ou que
seriam adotadas ainda, para resolver definitivamente
o problema.
Eu aqui estou com a resposta desses questionamentos que apresentei em forma de requerimento de
informação, que eu recebi ainda no início deste ano,
Sr. Presidente. Essas informações me foram encaminhadas em fevereiro pelo Ministro Lobão, e logo em
seguida o documento chegou às minhas mãos.
Veja V. Exª, Senador Jucá, qual a resposta que
recebemos do Ministério de Minas e Energia, que encaminhou uma nota técnica da Eletrobras Amazonas
Energia, assinada pelo seu Presidente, Dr. Marcos
Aurélio Madureira da Silva:
“Questionamento nº 1 é se o Ministério possui
estudo que vise minorar a questão da instabilidade do
sistema elétrico, energético, no Estado do Amazonas,
em particular, na capital Manaus.”
A resposta foi que o Governo estava construindo novas subestações; o Governo estava construindo
linhas de transmissão; o Governo estava promovendo
uma conexão das linhas de distribuição com o Sistema
Interligado Nacional, a partir da chegada do Linhão
de Tucuruí.
De fato, o Linhão de Tucuruí já chegou a Manaus
e, possivelmente, em torno de 700MW que são gerados,
ainda, com óleo diesel serão brevemente desligados,
porque mais da metade da energia hoje é gerada por
termoelétrica, mas a partir do gás natural, e, com a
chegada do Linhão de Tucuruí, as termoelétricas que
ainda funcionam com óleo diesel serão desligadas, e
aí teremos energia mais limpa na cidade de Manaus.
Então, esta foi a resposta: o problema da falta e
da instabilidade da energia não era um problema de
geração na cidade de Manaus, não era um problema de
geração, repito, porque havia, como há hoje, geração
suficiente. O problema estava na distribuição, e precisaria, praticamente, ser construído um novo sistema
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de distribuição na cidade de Manaus – subestações
serem ampliadas, serem reformadas, serem modernizadas, assim como outras serem construídas, e, obviamente, mudança de fiação, troca de transformadores,
entre outros itens. Foi essa a resposta, Sr. Presidente.
O item 2: “Pergunto sobre o plano de metas e
datas em que essas obras seriam realizadas e acerca
de recursos, se haveria recursos suficientes”. De fato,
na resposta, está dito aqui que os recursos disponibilizados para 2013 eram em torno de R$1,2 bilhão, e
aí vem toda uma relação de obras de recuperação, de
ampliação, de reforma, de modernização em várias usinas, em várias subestações de distribuição. A maioria
dessas subestações de 230kW, de 238kW, de 69kW,
todas com conclusão prevista para 2013. Em torno de
10 ou 12 subestações já teriam sido reformadas, melhoradas e ampliadas ainda em 2012, e essas novas
viriam para 2013. Essa foi a resposta, Sr. Presidente.
Eu ainda questionei, se houvesse, qual a sanção
a que a empresa estaria sujeita, caso não cumprisse as
metas. A resposta foi a seguinte: a Aneel aplica multas
em casos de descumprimento de metas, Sr. Presidente.
E, ao final da resposta, somos tranquilizados –
somos, porque, dirigida a mim, mas a resposta era para
o Estado –, no sentido de que a informação é de que
tudo o que tinha que ser feito estaria sendo feito para
evitar esses transtornos, mas infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não é isso que
vem acontecendo na cidade de Manaus.
Na última semana, em particular nas últimas
quinta e sexta-feira, e eu estava em Manaus na sexta-feira, e aconteceram apagões, Sr. Presidente, causando transtornos em todas as regiões da cidade de
Manaus – em todas as regiões da cidade de Manaus.
Sábado, eu me encontrava em uma reunião na
região do Parque Dez, um bairro muito próximo ao centro de Manaus. Durante a reunião, Sr. Presidente, que
começou às 10 horas e foi até às 14, 15 horas, foram
seis as interrupções de energia – seis vezes! Não há
equipamento elétrico que resista a isso.
Diante disso, Sr. Presidente, eu quero aqui, desta
tribuna, dizer que reconheço o esforço da Eletrobras
Amazonas Energia, mas ela tem, neste momento, a
obrigação de, diante da população da cidade de Manaus, dizer e explicar o que vem acontecendo na cidade.
Quando falamos de falta de energia e chuva, imagina V. Exª como fica o tráfego na cidade de Manaus.
O Senador Acir Gurgacz é conhecedor disso. As ruas
lá já são superlotadas. O trânsito não anda. Imagina,
quando falta energia e a sinalização de trânsito não
funciona, e ainda com chuva, o caos que isso gerou
na cidade, o caos econômico que gera – não apenas
para as grandes empresas, que, geralmente, têm os
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seus equipamentos, os seus geradores próprios, mas
para o médio e o pequeno comerciante, espalhado
pela cidade inteira.
Imagina o transtorno de quem mora em um edifício
de 12 andares. Imagina o transtorno de quem está no
hospital, Sr. Presidente, e a luz vai e volta, vai e volta.
Eu disse que, no período das 10 horas às 15 horas,
foram seis interrupções, Sr. Presidente, onde eu estava,
no Parque Dez, em uma reunião – seis interrupções!
O problema não é novo para nós, mas continua
sendo tão grave hoje quanto era em 2012 – tão grave
hoje quanto era em 2011.
Então, eu faço este pronunciamento e apresentarei um novo requerimento, para saber, efetivamente,
o que foi feito do planejado – a resposta é do início
deste ano, mas foram meses e meses –, o que foi efetivamente feito e investido, porque tudo indica que o
sistema de distribuição em Manaus ainda precisa de
muitos reparos, ainda precisa de muitas medidas. E
boa parte dessas medidas ainda não foram efetivadas,
porque, se tivessem sido, não teríamos tantos apagões
como estamos tendo.
Repetindo: o Ministro Edison Lobão tem sido
muito atencioso com a nossa Bancada e o nosso Estado. A própria Presidente Dilma tratou do assunto à
época, e ele tem sido muito atencioso. Mas o que nós
queremos é resultado, efetivamente, porque o período
de chuvas começou novamente. Agora, nós teremos
chuva de novembro até março, abril do ano que vem.
E será que vamos ter de conviver diariamente ou semanalmente com esse tipo de problemas e apagões?
Não, Sr. Presidente.
Eu quero dizer que eu sou defensora, muito defensora, dessa empresa pública, mas penso que ela
precisa, primeiro, dialogar melhor com a população e,
segundo, dar mais transparência aos seus atos.
Até o ano passado, Sr. Presidente, enquanto a
média de interrupções no Brasil era de 11%, a média,
na nossa capital, era de 47% – 47%! –, ou seja, na
metade quase do tempo, nós temos interrupções de
energia. É algo em que não dá para acreditar.
Ontem, eu fui almoçar rapidamente, antes de pegar o voo e vir a Brasília; e, durante o almoço, eu fui
procurada, no mínimo, por umas quatro pessoas que
se disseram já cansadas de viver com esse problema,
porque quantos televisores, quantas geladeiras, no-breaks não queimam por conta dessa queda de energia.
Então, eu espero e solicito à Eletrobras Amazonas Energia, que passe uma explicação rapidamente à
população e que não venha dizer que é culpa... Porque,
no final de semana, o pronunciamento da empresa foi
este: o problema foram os raios, o problema foram os
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ventos. Mas raios e ventos sempre existiram, e nós não
vivemos a vida inteira com esses apagões constantes.
Pois não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora, é apenas para parabenizá-la por trazer o problema do Amazonas aqui. Mas ele
é hoje, talvez, geral no Brasil. Pelo menos, estamos
irmanados – o Amazonas e o Distrito Federal. Aqui,
todos os dias, praticamente, falta luz em alguma parte da cidade, às vezes, por horas a fio. Segundo eu li
nos jornais, na semana passada, por oito horas, faltou
luz no Palácio da Alvorada. Sem falar que, em um dos
Ministérios, houve uma explosão de um dos transformadores. Ou seja, é um problema que, na Capital da
República, hoje, nós vivemos igualzinho ao que a senhora falou aqui: carnes estragadas em geladeiras sem
energia; donos de restaurantes, donos de lanchonetes
desesperados pelo fim de suas mercadorias; pessoas
presas em elevadores. Está virando uma crise nacional, e não é só por causa de raio, porque raio sempre
caiu aqui, como a senhora disse.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Agradeço o aparte de V. Exª,
Senador Cristovam. Vamos ficar aguardando.
Repito: no ano passado, fizemos muitas ações.
A própria Eletrobras Amazonas Energia explicitou o
seu plano de trabalho, e esperávamos que, a partir
deste ano, esses problemas não voltassem a se repetir. Mas, infelizmente, Senador Cristovam, por razões
que eu desconheço, os problemas voltam, e voltam na
mesma intensidade, assim como ocorreram nos anos
de 2011 e 2012.
Lamento muito, Sr. Presidente. Lamento muito,
mas o nosso povo, a nossa gente não pode continuar
vivendo nesse sofrimento, com os prejuízos de todas
as ordens que estão tendo.
Aguardo a resposta. Como se diz, com a palavra,
a Eletrobras Amazonas Energia.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Senador Acir Gurgacz também.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Srª Senadora
Vanessa Grazziotin. Espero que V. Exª continue com
a mesma energia, perseguindo esse objetivo. Mas eu
quero dizer a V. Exª que o problema é nacional.
Com a palavra, o Senador Acir Gurgacz, pelo
tempo regimental.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró, Presidente
desta sessão; Srªs e Srs. Senadores; nossos amigos
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
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Senado, eu trago dois assuntos hoje para debatermos
nesta Casa.
O primeiro se refere à queda do preço do café
no mercado internacional.
A produção crescente de café, nos últimos anos,
em todo o mundo, fez com que o preço do café caísse mais de 35% nos últimos 12 meses aqui no Brasil,
trazendo um prejuízo muito grande aos nossos agricultores e produtores de café de todo o País.
A saca de 60 quilos do café arábica está sendo
vendida hoje a R$235,00, e a saca do café conilon, que
é o tipo do café produzido em Rondônia, está sendo
vendida a R$165,00 – nesta semana, a saca do café
conilon começou a ser comercializada a R$165,00
em Cacoal. É o menor preço dos últimos cinco anos.
A saca do café arábica já foi vendida a R$500,00 e a
do café conilon, a R$300,00, em 2010.
De acordo com a Conab, nesta safra, para o produtor não ter prejuízos, a saca de 60 quilos do café
arábica teria que ser negociada a R$343,00 e a do
café conilon, a R$220,00.
Este cenário motivou cooperativas de todo o País
a elaborar o “Pacto do Café”, um documento que traz
18 propostas dirigidas ao Governo Federal para ajudar
na recuperação do setor. Entre elas, está o estímulo
ao programa de equalização de preços, leilão público tendo como referência o preço mínimo fixado em
R$307,00 a saca do café, compra de insumos e equipamentos com base na saca do café, prorrogação das
dívidas ou renegociação das dívidas e a construção
de armazéns, entre outras medidas.
A estocagem do café, para aguardar a reação
do mercado e melhores preços, é a opção que muitos
agricultores brasileiros estão adotando.
Embora o preço do café conilon não tenha caído tanto como o preço do café arábica, a situação em
Rondônia não é das melhores. Em conversa com o
produtor e comerciante Bruno Trevisani, que também
é vereador pelo PDT no Município de Cacoal, e com
outros produtores e comerciantes da cidade, conhecida como a capital do café de Rondônia, bem como
os técnicos da Emater e da Embrapa, verificamos que
o Governo precisa agir para auxiliar o setor a superar
esse momento de baixa do preço do café no mercado
internacional.
A ação pontual para tentar elevar o preço seria
o Governo estipular um preço mínimo para a compra
pública de café e, de fato, assegurar a compra do café,
pois tem muitos produtores trocando café pela soja,
pelo gado, por outras culturas que possam lhes dar um
retorno melhor já na próxima safra. O preço mínimo
para o café conilon, apresentado pelos produtores de
Rondônia, seria de, no mínimo, R$200,00.
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Os nossos produtores, em sua maioria da agricultura familiar, que, nos últimos dois anos, receberam
estímulos e incentivos do Governo e das agências de
pesquisas e de fomento, como a Embrapa e a Emater, para plantar o café, inclusive com a certificação
de uma variedade genuinamente rondoniense, a BRS
Ouro Preto, estão apreensivos com relação à queda
no preço do café.
Temos que consolidar uma política de médio e
longo prazo para o café em Rondônia. Aliás, essa política até existe, mas como durante muito tempo não
a tivemos, criou-se um vácuo, e teremos ainda um período de 5 a 10 anos para que as novas cultivares da
variedade BRS Ouro Preto, registrada recentemente
no Ministério da Agricultura, apresente seus resultados. Essa variedade terá uma produtividade média de
70 sacas por hectare, enquanto os atuais pomares
de café rendem, em média, 20 sacas por hectare. Ou
seja, as perspectivas são positivas para a cafeicultura
de Rondônia, mas precisamos do apoio do Governo
para atravessar esse momento de turbulência que
existe no mercado, não no mercado brasileiro, mas
principalmente no mercado internacional.
Este ano, a produção de café em Rondônia aumentou 7% em relação ao ano passado, chegando a
1,4 milhão de sacas. Estamos atravessando um momento positivo em relação ao aumento da produção
e da produtividade por hectare, e nosso medo é que
essa queda no preço do café, no cenário nacional e
internacional, acabe prejudicando a retomada e a modernização das lavouras de café em Rondônia, que já
chegou a produzir mais de 4 milhões de sacas/ano.
Portanto, atendendo ao apelo dos produtores de
Rondônia e também dos produtores mineiros e capixabas, faço aqui um apelo para que o Governo Federal,
através dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e também do Banco do Brasil, dê o apoio
necessário para que o setor atravesse esse período
turbulento sem grandes perdas, mantendo a capacidade produtiva e de competição no mercado nacional
e internacional. Mas que haja uma atenção especial
do Governo para os nossos agricultores brasileiros.
Outro tema que trago nesta tarde, Sr. Presidente,
é a situação da nossa BR-364. Eu já o fiz por várias
vezes aqui desta tribuna, por várias vezes nas Comissões de Infraestrutura, de Agricultura e de Meio
Ambiente, com relação a nossa BR-364. Uma BR que
foi inaugurada em 1984, para uma capacidade muito
diferente de trânsito que nós temos hoje na BR-364.
E, ao longo desses anos todos, ela foi se deteriorando; acabou a BR-364, em certo momento da história
dessa rodovia tão importante para nós em Rondônia.
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Muitos programas de tapa-buraco, remendo... A
BR estava, há até poucos dias, como uma câmara de
bicicleta velha, cheia de remendo, não dava mais para
ser utilizada. Conseguimos, com muito trabalho, trabalho da bancada federal, dos Senadores, dos Deputados
Federais, com apoio do Ministério dos Transportes,
com apoio do DNIT, conseguimos, Sr. Presidente, fazer com que se iniciasse o projeto para restauração da
BR-364. E iniciou! Iniciou-se, então, esse trabalho. Foi
licitado, foi feita a homologação da licitação, foi dada
a ordem de serviço. Passaram-se oito meses e nada
de começar a obra. Enfim, em várias audiências públicas, vários debates na Comissão de Infraestrutura,
com apoio do nosso Presidente Senador Fernando
Collor, houve um momento em que nós pedimos ao
General que fosse junto conosco visitar a BR e in loco
verificar que não havia sido iniciado o trabalho entre
Pimenta Bueno e Ouro Preto, onde fica o pior trecho,
entre Cacoal e Presidente Médici. Todo ano, essa BR
se acaba por completo. Todo ano, deve-se refazer a
BR nesse pedaço, entre Cacoal e Presidente Médici.
Muito bem, lá estivemos.
Enfim, neste ano, iniciou-se a obra de restauração da BR-364. Eu me comprometi com a população
de Rondônia a acompanhar a execução dessa BR.
Nós não poderíamos, e não podemos, esperar tanto
tempo para iniciar um trabalho tão importante e esse
trabalho não ter a qualidade, primeiro, que está sendo paga e, segundo, de que a população precisa na
BR para transitar e também para transportar a sua
produção agrícola e pecuária. Nós precisamos ter um
trabalho de acordo com a necessidade e de acordo
com o que foi licitado.
Eu tenho acompanhado. Toda semana, final de
semana, eu vou à BR para ver como é que está o andamento das obras. Na semana retrasada, fomos visitar a BR de novo. Chegamos lá e vimos a sub-base
pronta, a base pronta, mas já há buracos na BR. Sem
antes acabar a restauração, a BR já está, toda ela,
esburacada entre Presidente Médici e Cacoal. Tirei
as fotografias, fiz todo o mapeamento dessa situação
que acontecia na BR.
Estivemos no DNIT. Evidentemente, o DNIT, também preocupado – o General Fraxe sempre nos atendeu
com muita presteza e com muita seriedade –, enviou
de imediato um ofício chamando os proprietários das
empresas do consórcio para discutir a questão. Eles
disseram: “Houve um engano no traço da mistura da
usina, e não saiu um bom asfalto. Nós vamos recuperar todo o trabalho que foi feito. Vamos refazer sem
custo para a União, porque foi um erro da empreiteira”.
Eu, como disse ao General Fraxe, vou continuar
acompanhando. Neste final de semana, voltei à BR-
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364 para ver como é que eles fizeram a substituição
daquele asfalto que eles mesmos tinham dito que não
estava bom. O traço da usina não estava perfeito e
saiu um asfalto que não é de boa qualidade, portanto
trazendo problemas para sua conclusão.
Enfim, voltei à BR, Senador Cristovam Buarque,
e lá estavam os mesmos buracos, alguns remendados
localmente. Não foi substituído ao longo da BR, da qual
todo o asfalto saiu em péssimas condições; buracos
foram tratados isoladamente. Esse foi consertado, mas
outros não foram consertados.
E o pior, o que é mais grave: a última camada de
asfalto está sendo colocada por cima do asfalto que
não foi consertado, do asfalto fissurado; do asfalto,
que não vai aguentar, da base, que não vai aguentar.
Eu não sei se a TV Senado consegue pegar esta
fotografia. Esse é um dos pedaços do asfalto em que
está sendo feita a última camada em cima. Essa é a
base em que está sendo feita a última camada em
cima. Isso tem 30 dias, talvez menos, Senador Ruben
Figueiró, que preside esta sessão. Talvez, há menos
de 30 dias, essa camada foi colocada na BR-364 e, por
cima dela, está sendo colocada outra camada de asfalto.
Eu conheço muito bem o sistema. Não sou técnico,
não sou engenheiro, mas acompanho a BR-364, porque sei da importância que ela tem para todos nós em
Rondônia. Peguei o equipamento com que eles fazem
a aferição da espessura do asfalto que é colocado na
BR. Essa espessura deveria ser de seis centímetros,
e eu peguei, com o prático que estava no caminhão
colocando o asfalto, e medi com o equipamento dele,
com a trena dele: estavam lá 5,8 centímetros. Já faltava uma parte, faltava um pedaço.
E o que é mais grave: quando coloquei esse material no chão para medir a espessura, para ver se conferia, pelo menos, os 5,8 centímetros, para se ter uma
ideia, eu coloquei essa ferramenta no asfalto e embaixo
do nível coube o meu dedo – ou seja, menos de 5,8
está sendo colocado como capa de asfalto na BR-364.
Eu não vou citar aqui o nome da empresa nem
vou qualificá-la da maneira que eu gostaria de qualificar, com o nome e a qualidade de serviço que está
sendo feito na BR-364, mas, no mínimo, é um desvio
de função, é um desvio de verba, é um desvio de dinheiro público, é uma desconsideração com todos os
brasileiros, não só conosco, que moramos em Rondônia e precisamos da BR-364.
Eu quero afirmar, mais uma vez, que eu vou continuar acompanhando, denunciando e pedindo para
que providências sejam tomadas.
Hoje, pela manhã, conforme combinei, eu passei
uma mensagem de lá para o General Fraxe; passei uma
mensagem para ele na sexta-feira à noite, contando o
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caso. Ele já me retornou, dizendo que não ia fazer o
pagamento dessa obra e ia fazer com que a empresa
fizesse, novamente, o serviço.
Hoje, às oito e meia da manhã, eu estava na sala
do General Fraxe, junto com ele, mostrando o serviço
que está sendo feito na BR-364.
Nós jamais poderemos negar a atuação rápida,
a resposta imediata que o General Fraxe sempre nos
deu com relação às reclamações que nós levamos do
DNIT. Como sempre, de pronto, ele já tomou as providências. Ele vai, nesta semana, com uma equipe, e
eu faço questão de ir junto, embora o DNIT não tenha,
Sr. Presidente, estrutura para visitar uma obra e voltar
imediatamente – depende de autorizações, depende de
aviação, depende de linhas aéreas. Para uma obra que
vai custar R$700 milhões, não há, Senador Cristovam,
uma aeronave à disposição para o DNIT fiscalizar, in
loco, esses problemas.
Olha, é um absurdo o que está acontecendo, e
nós não podemos e não vamos deixar acontecer isso
na BR-364.
As pessoas que estão passando pela BR estão
me telefonando: “Olha, os buracos continuam, eles não
estão melhorando os buracos, não estão resolvendo
os problemas da BR-364”. E nós estaremos aqui. Estarei tanto aqui quanto na BR, acompanhando e não
deixando que esse serviço malfeito – um serviço que
não condiz com a realidade do nosso País – seja feito por uma empresa irresponsável, na BR-364, entre
o trecho de Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste,
que é o trecho todo; mas o que está acontecendo entre Cacoal e Presidente Médici nós não vamos deixar
acontecer, porque, há mais de dez anos, Senador Figueiró, nós cobramos a restauração da BR-364. Esse
pedaço, exatamente entre Médici e Cacoal, todo ano
é refeito, porque a base está estourada, a base está
comprometida. Vêm as chuvas, há alagação, umedece
a base e o que há em cima é engolido pela sub-base.
Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Aliás, nós não vamos deixar que isso aconteça.
Nós vamos até esse local, com o General e os técnicos. Eu tenho certeza de que o General vai resolver.
Não é o caso de irmos ao Ministro César Borges, não
é o caso de irmos à Presidenta Dilma, não é o caso de
irmos ao Tribunal de Contas da União. Não é o caso.
Eu tenho plena convicção de que esse problema será
resolvido dentro do DNIT, porque o DNIT tem essa
vontade de fazê-lo.
Agora, o que as empresas e, neste caso, a empresa está fazendo é um desrespeito muito grande
com a população brasileira, em especial com a nossa
população do Estado de Rondônia.
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Com prazer, eu ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Acir, primeiro, parabéns por
trazer esse problema em relação ao seu Estado. Mas,
também, da mesma maneira que falou a Senadora Vanessa sobre o Amazonas, esse é um problema geral. E
uma prova, Senador Ruben, de como nós nos acostumamos, neste País, com jeitinhos, com as coisas erradas, é que hoje a gente luta para que tapem buracos.
Nós não lutamos mais para que façam estradas que
não fiquem esburacadas. Nós nos acostumamos tanto
com a leviandade dentro das formas como se trabalha neste País que nós nos contentamos que tapem o
buraco. Em que se tinha que procurar fazer estradas
como nos outros lugares do mundo, que não têm um
buraco. A não ser em casos de vendavais, de rebentar
uma represa. E, aí, eu queria dizer que muita gente
que viaja para o exterior tem duas surpresas com as
estradas. Primeiro é como elas são boas. Países pequenos, países pobres conseguem ter suas estradas
e, não é só sem buracos, sem trepidação. Eu costumo dizer – como eu leio muito – que, para mim, país
desenvolvido é aquele onde eu consigo ler dentro do
carro, com outro dirigindo, obviamente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É raro a gente conseguir ler sem ficar
tonto em qualquer lugar do Brasil – sejam em estradas
interestaduais, sejam nas urbanas. A primeira surpresa é como países pequenos têm boas estradas. Mas
há outra. A outra é quando a gente percebe que, em
muitos casos, foram empresas brasileiras que fizeram
as boas estradas que existem nos outros países; as
mesmas empresas que fazem as estradas aqui. Nossas
empresas são respeitadíssimas não só para fazerem
represas, mas para fazerem estradas também. Por
que aqui elas fazem estradas ruins e lá fora, boas? Eu
creio que a gente tenha algumas explicações. Não sei
qual delas é a verdadeira. A primeira é que nós devemos estar exigindo pouco, talvez na própria maneira
do projeto – e eu ouvi, em um dia desses, a Ministra
do Planejamento dizer que o Brasil não tem tempo de
fazer o projeto final; começa a construir sem fazer o
projeto final. Pode ser que esteja aí a causa, pode ser
que a causa esteja no projeto. Vamos supor que não
seja. Será que a causa está na fiscalização leviana
por parte dos órgãos que deveriam fiscalizar a execução de um bom projeto? Terceiro: será que, em vez
da leviandade, não é corrupção? Não há empresas
fazendo um projeto para uma determinada condição
e executando com condição inferior, e o fiscal fecha
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os olhos? Não estou dizendo que é isso, mas pode
ser, é uma hipótese. Quarto: será que a culpa é da Lei
8.666? Será que a culpa é da maneira como nós escolhemos as empresas, com base em um menor preço,
e que, muitas vezes, vêm com uma menor qualidade?
Pode ser. Pode ser que o defeito esteja na maneira de
escolher quem vai construir, não exigindo que a obra
seja perfeita. E, finalmente, uma última, na qual eu
não acredito, talvez até porque eu seja engenheiro de
formação: será que é incapacidade dos engenheiros
brasileiros em relação aos engenheiros do exterior?
Será que é uma incapacidade de fazer projetos em que
as estradas durem décadas sem se esburacarem, em
vez de a gente ter a modéstia de ficar apenas exigindo
que se tapem os buracos? Talvez esteja na hora, por
conta do seu discurso, de a gente fazer uma reflexão
mais profunda sobre isso e não apenas cumprir o papel fundamental que o senhor está cumprindo, exigindo
que essa estrada não tenha buracos, mas refletirmos
onde estamos errando, porque nossas estradas são
esburacadas. E, mesmo quando não esburacam, elas
trepidam, não são perfeitas como são na maior parte
do resto do mundo, salvo em países muito pobres, que
nem têm estradas. Nós temos, mas ruins. Em alguma
coisa nós estamos errando. Eu levantei cinco problemas. Talvez sejam os cinco; talvez sejam alguns deles;
talvez do que a gente precise mesmo seja saber quais
são esses problemas e tentar corrigi-los.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque, pelo seu aparte, mas quero lhe afirmar que não
falta capacidade técnica para as nossas empresas e
para os nossos profissionais. Esse não é o problema.
Agora, um problema está aqui detectado: o traço
errado da usina proporcionou o asfalto fissurado. Isso
é maldade da empresa, que aplicou um asfalto ruim.
Outra coisa errada: eram seis centímetros, e já
estão fazendo 5,8 centímetros. Eu fiz questão de medir, e não dá a medida de 5,8 centímetros – não dá. Dá
4,5 ou 4,8. Então, é a fiscalização? Talvez.
Quando o Ministro César Borges esteve na nossa audiência pública na Comissão de Infraestrutura,
eu levantei para ele esta questão da falta de fiscalização no serviço da BR-364, pois sabia que houve uma
discussão judicial que interrompeu, que cancelou o
contrato da empresa que estava fiscalizando a obra
da BR-364. Ou seja, a empresa fiscalizadora perdeu
o contrato e, automaticamente, não fiscaliza mais. E o
DNIT não tem capacidade técnica, ou melhor, não tem
gente suficiente para fiscalizar e, por isso, já contratou
uma empresa para fiscalizar.
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Então, é a maldade, neste caso, da empresa que
está executando a obra. Eu faço questão de não falar
o nome da empresa, porque eu acho isso...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... um pouco desleal, porque não acho
ético falar aqui nome de empresa a, b ou c. Mas a população sabe, pois há as placas ao longo da BR, qual
é o consórcio que está fazendo, e o DNIT também sabe
– evidente, contratada pelo DNIT – qual é a empresa
que está executando essa obra.
Eu quero finalizar agradecendo a atenção que
tenho recebido do DNIT com relação à fiscalização e
aos problemas que estão acontecendo na BR-364. Eu
tenho certeza de que o DNIT vai tomar as providências
necessárias e cabíveis para que não continue a acontecer o que está acontecendo na BR-364.
Não dá para conviver com buraco em asfalto novo
ou velho, não importa a idade do asfalto, quanto mais
em um asfalto que está sendo construído.
O Brasil não pode viver dessa forma. Nós estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo. O Brasil
quer ser um dos países mais desenvolvidos do mundo.
Como é que nós vamos aceitar, Senador Cristovam
Buarque, buracos em asfaltos, e em um asfalto que
está sendo reconstruído agora? Não dá para aceitar.
Então espero... Eu critico muito quem bate na
mesa, e não vou fazê-lo, mas a vontade que tenho é
de bater na mesa, Senador Cristovam. Não vou fazê-lo, porque não acho isso correto, mas a indignação
do povo de Rondônia é muito grande com relação ao
que está acontecendo hoje na BR-364, no Estado de
Rondônia.
Talvez não seja só na BR – 364, talvez esteja
acontecendo em outras obras que estão sendo executadas no Brasil. Espero que não. Acredito no Ministro
César Borges e acredito no General Fraxe. Por isso
trouxe o problema para ele. Espero que a solução
aconteça conforme ele sempre tem nos dito e nos
disse hoje pela manhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Acir Gurgacz, eu
o cumprimento pela sua insistência otimista em perseguir a recuperação, o recapeamento dessa rodovia.
Desde que estou aqui no Senado eu tenho ouvido os pronunciamentos de V. Exª e os alertas que
tem feito. V. Exª me deu oportunidade de lembrar... E
eu sempre tenho repetido aqui quando percebo o clamor, a indignação dos Srs. Senadores com relação
a obras a que o Governo Federal deveria dar melhor
atenção, eu me lembro de um conceito expedido lá, há
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muitíssimos anos atrás, pelo então Presidente Eurico
Gaspar Dutra. Quando tomava conhecimento de certas
deficiências do Governo, ele dizia que não se governa
o Brasil das janelas envidraçadas da Esplanada do
Castelo, referindo-se ao Rio de Janeiro.
Eu diria, parodiando essa expressão do saudoso Presidente Dutra, que não se governa o Brasil das
janelas envidraçadas da Esplanada dos Ministérios. É
preciso que as autoridades federais, sobretudo aquelas
que têm situação de mando, desçam às bases, que se
dirijam à planície para verificar o que realmente está
acontecendo.
V. Exª tem toda a razão e tenho certeza de que
a sua indignação, esse otimismo que V. Exª ainda deposita nas autoridades da República, se converterá
em realidade.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, pela liderança do
PSOL, o eminente Senador Randolfe Rodrigues, pelo
tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Ruben
Figueiró, pelo glorioso Estado do Mato Grosso do Sul,
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Se V. Exª quiser ultrapassar, em
homenagem a V. Exª...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Todas as homenagens a V.
Exª, Presidente.
Sr. Presidente, todos que nos assistem pela TV
Senado, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, esta semana será brindada por um acontecimento de enorme justiça histórica.
Nessa quinta-feira está previsto, após 50 anos,
o retorno a Brasília do Presidente João Goulart, o retorno dos restos mortais do Presidente João Goulart.
E, desta feita, o retorno dos restos mortais do Presidente João Goulart será finalmente recebido na Base
Aérea de Brasília com as honras devidas de Chefe
de Estado e de Governo, honras essas que não teve,
lamentavelmente, quando faleceu em 1976, devido à
funesta ditadura civil militar pela qual padecia o País
naquele momento.
Cinquenta anos após, o Presidente João Goulart
volta a Brasília que ele governou, a Brasília que ele
viu ser fundada, que ele viu nasceu e que ele fundou
quando era Vice-Presidente de Juscelino Kubitscheck,
ou seja, a mesma Brasília que ele fundou junto com
Juscelino Kubitscheck, em 1960, a Brasília que ele
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fundou, a Brasília que ele governou como Presidente
da República e na qual ele tomou posse, em 1961,
como Presidente constitucional, a Brasília em que ele
foi deposto em 1964, em um golpe civil e militar.
Ele volta 50 anos depois, no que considero, Sr.
Presidente, o mais importante ato a ser realizado por
parte de reconstrução. É o mais importante ato, Senador Cristovam.
Quer a História, Senador Cristovam, que V. Exª
esteja neste Plenário, porque V. Exª é personagem dos
personagens de que vou falar agora, porque V. Exª é
legatário duas vezes: é legatário de Darcy Ribeiro, um
dos personagens de que aqui vou falar. V. Exª é o mais
leal legatário de Darcy Ribeiro. Talvez poucas pessoas
quanto V. Exª levam a ferro a bandeira de Darcy Ribeiro.
E Darcy Ribeiro é um dos personagens de que vou falar
agora. E V. Exª é do Partido Democrático Trabalhista,
que é o fiel legatário das bandeiras de João Goulart.
João Goulart volta essa semana a Brasília, 50
anos após ter sido deposto do Governo da República.
E volta em um ato que eu considero o mais importante ato de recuperação da memória histórica e o mais
importante ato de recuperação da justiça.
Portanto é importante resgatarmos os acontecimentos daquele 1º de abril de 1964, quando João
Goulart foi deposto do Governo da República para,
ao final, Sr. Presidente, apresentar aqui o projeto de
resolução do Congresso Nacional para o qual estou
iniciando a coleta de assinaturas no dia de hoje e protocolizando junto com o Senador Pedro Simon no dia
de hoje; para apresentar o projeto de resolução do
Congresso Nacional que reconhece que, no dia 1º de
abril de 1964, o Senhor Presidente da República João
Belchior Marques Goulart estava em território nacional.
Para isso é necessário primeiro reconhecer alguns acontecimentos e antes disso só relatar ao Brasil
esse projeto de resolução para o qual iniciei a coleta
de assinaturas no dia de hoje.
Reitero, tendo conhecimento de que, nesta quarta-feira, em São Boja, seria iniciado o processo de
exumação do corpo do Presidente João Goulart para
dissipar a dúvida sobre as causas que levaram a sua
morte e tendo conhecimento a decisão da Presidenta
da República de que na quinta-feira próxima o Presidente João Goulart voltará a sua Brasília, 50 anos depois, e agora será recebido como chefe de Estado, eu
tomei a decisão, sexta-feira, de apresentar o projeto
de resolução, o PRN, declarando nula a declaração de
vacância da Presidência da República exarada no dia
1º de abril de 1964 pelo Sr. Senador Auro de Moura
Andrade, então Presidente do Senado Federal e Presidente do Congresso Nacional, na 2ª Sessão Conjunta
da 5ª Legislatura do Congresso Nacional, realizada no
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2 de abril de 1964, quando declarou vaga a Presidência da República.
A declaração de que é nula aquela declaração
passa a ser resolução do Congresso Nacional, e essa
resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ao propor essa resolução, resolvi, de imediato, convidar o Senador Pedro Simon para assiná-la
comigo. Assim o fiz, Senador Alvaro Dias e Senador
Cristovam, porque o Senador Pedro Simon, entre nós,
companheiro, amigo de João Goulart, viveu aqueles
acontecimentos, foi testemunha daqueles acontecimentos e sabe quão grande e vil foi aquela injustiça
perpetrada no histórico 1º de abril de 1964.
Tive a honra de contar com as assinaturas agora, ato contínuo, do Senador Cristovam Buarque, do
Senador Alvaro Dias, do Senador Acir Gurgacz e de
outros Senadores. Essa proposição ainda precisa da
assinatura de 20 Srs. Senadores e Srªs Senadoras e
de 80 Srªs Deputadas e Srs. Deputados. Tenho certeza
de que amanhã conseguiremos essas assinaturas para
declarar nula a declaração de vacância do Presidente
da República no dia 1º de abril de 1964.
E por que declarar nulo esse ato do Congresso
Nacional, esse ato infame do Congresso Nacional no
dia 1º de abril de 1964?
Digo já por que esse ano tem de ser declarado
nulo.
Ocorria a manhã de 1º de abril de 1964. O Senhor Presidente da República João Belchior Marques
Goulart se encontrava no Rio de Janeiro, no Palácio
das Laranjeiras. Os rumores do golpe de Estado já
eram de conhecimento de S. Exª.
S. Exª se encontrava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, para ser mais exato. As tropas do
General Olympio Mourão Filho já desciam de Minas
Gerais. Tão logo tinha conhecimento do levante das
tropas vindas de Minas Gerais e tão logo tinha conhecimento de que estava em marcha um golpe militar,
um levante de tropas contra o governo constitucional
do Brasil naquele momento, o Presidente da República
se desloca, de imediato, do Rio de Janeiro para a sede
do governo da República, já em Brasília.
De imediato, ao se deslocar para Brasília e ao
chegar a Brasília, ele já sabia que, naquele momento,
não existiam condições, que as condições de resistência militar ao golpe que estava em curso em Brasília
eram pequenas. Eram pequenas porque, em primeiro
lugar, Brasília era uma ilha, e existiam poucas condições militares ali de resistência. E as forças militares
que se encontravam em Brasília já se encontravam
rebeladas, inclusive a Base Aérea de Anápolis.
De imediato, o Senhor Presidente da República
resolveu se deslocar, ainda no dia 1º de abril, para a
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Base Aérea de Brasília. Organiza o seu deslocamento
através de uma aeronave Coronado, da Varig. Essa aeronave não se desloca e, de imediato, é providenciado
o deslocamento em uma outra aeronave, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, de pequeno porte. Esta
aeronave decola de Brasília às 23h55 e desloca-se, de
Brasília para Porto Alegre, às 23h30 do dia 1º de abril.
Naquele momento, os rumores no Congresso
Nacional eram de que o Presidente da República tinha se evadido do território nacional. O Presidente da
República tinha saído de Brasília para Porto Alegre,
onde existiam melhores condições para organizar...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... a reação civil e militar ao
golpe que estava em marcha contra o governo constitucional do Brasil.
Assim, depois de 5 horas de voo, na madrugada
de 2 de abril de 1964, a aeronave do Presidente da
República aterrissa na capital gaúcha. João Goulart
desembarca lá. E lá podia contar com a fidelidade do
3º Exército, com a fidelidade do General Ladário Pereira Telles e com a fidelidade do ex-Governador do Rio
Grande do Sul, o então Deputado Federal Leonel Brizola.
Ato contínuo a isso, na madrugada de 1º de abril,
o Sr. Auro de Moura Andrade, então Presidente do
Senado Federal e Presidente do Congresso Nacional,
em uma convocação totalmente intempestiva, em uma
convocação sem nenhum amparo regimental do Regimento Comum do Congresso Nacional, do Regimento do Senado e do Regimento da Câmara, convoca o
Congresso Nacional. Estavam presentes, para essa
convocação, 212 Srs. Congressistas, sendo 29 Senadores e 183 Deputados. Essa convocação ocorre na
madrugada entre 1º e 2 de abril de 1964.
A advertência da ausência de amparo regimental para essa convocação, da ausência de amparo
constitucional para essa convocação é feita, naquele
momento, pelo Sr. Deputado Sérgio Magalhães, do
Partido Trabalhista Brasileiro. A questão de ordem feita pelo Deputado Sérgio Magalhães é bem clara. Diz
o Deputado Sérgio Magalhães:
Sr. Presidente, apresento questão de ordem nos
seguintes termos, de acordo com o art. 1º do Regimento Comum:
“A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional, reunir-se-ão em
sessão conjunta para;
– inaugurar a sessão legislativa;
– elaborar ou reformar o Regimento Comum;
– receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
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– deliberar sobre o veto aposto pelo Presidente da República, nos casos do §1º do art. 70
da Constituição;
– eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
República, nos casos do art. 79, §2º, da Constituição.”
Conclui, então, naquele momento, o Deputado
Sérgio Magalhães:
Nessas condições, Sr. Presidente, não vejo
como enquadrar no Regimento Comum a convocação que V. Exª fez com o fim de que o Congresso ouvisse uma comunicação. Essa comunicação é, portanto, em consequência, antirregimental. Em consequência, o Congresso não
pode ouvir essa simples convocação de V. Exª.
Ora, Sr. Presidente, esse apelo do Deputado
Sérgio Magalhães, feito naquela madrugada para o Sr.
Auro de Moura Andrade, pouco foi ouvido. Ao contrário,
a esse apelo, a essa questão de ordem feita pelo Deputado Sérgio Magalhães, o Senador Auro de Moura
Andrade respondeu o seguinte: “Em 1961, V. Exª não
entendeu dessa forma.”
O Deputado Sérgio Magalhães insistiu em responder: “Sr. Presidente, pela ordem, para uma outra
questão de ordem: de conformidade com todos os Regimentos, seja da Câmara, do Senado ou o Regimento
Comum, V. Exª tem de responder a uma questão de
ordem de maneira conclusiva.”
Ou seja, mesmo a questão de ordem apresentada pelo Deputado Sérgio Magalhães, na madrugada
daquela fatídica sessão, não foi respondida. Mesmo
assim, mesmo com a questão de ordem feita pelo Deputado Sérgio Magalhães, apontando a antirregimentalidade, a anticonstitucionalidade, a antijuridicidade
daquela convocação do Congresso Nacional, que não
foi ouvida pelo Sr. Presidente de então, Auro de Moura Andrade, ele, o Sr. Auro de Moura Andrade, ainda
convoca o 1º Secretário do Congresso Nacional para
que fosse lida a carta do Sr. Darcy Ribeiro...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –...Chefe da Casa Civil do Presidente João Goulart.
E, na carta do Sr. Darcy Ribeiro, Chefe da Casa
Civil do Presidente João Goulart, é dito em alto e bom
tom:
Sr. Presidente do Congresso Nacional, o Sr.
Presidente da República incumbiu-me de comunicar a V. Exª que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para
preservar de esbulho criminoso o mandato que
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o povo lhe conferiu, investido na Chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande
do Sul, onde se encontra à frente das tropas
militares legalistas e no pleno exercício dos
poderes constitucionais com o seu Ministério.
Atenciosamente, Darcy Ribeiro, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
Apesar de todos os apelos, Sr. Presidente; apesar,
Senador Cristovam, da questão de ordem feita pelo Deputado Sérgio Magalhães; apesar de todos os protestos
da Bancada do PTB; apesar da antijuridicidade, apesar
da antirregimentalidade, apesar da anticonstitucionalidade da convocação do Congresso Nacional naquela
madrugada, a efetivação do golpe se consubstanciou
por parte do Sr. Auro de Moura Andrade.
Ignorando todos os apelos e para dar um vaticínio
à violência que já estava em curso nas ruas, mesmo
com o Presidente da República em pleno Território
nacional e mesmo com um comunicado do Sr. Darcy
Ribeiro, Chefe da Casa Civil do Presidente da República, dando conta de que ele estava no Rio Grande
do Sul à frente das tropas legais e no uso de suas
atribuições constitucionais, mesmo com tudo isso, o
Sr. Auro de Moura Andrade, dando ignorância a tudo,
resolveu proceder à seguinte proclamação, declarando a Presidência da República vaga. Resolveu ignorar
essa última comunicação por parte do Chefe da Casa
Civil, declarou vaga a Presidência da República e,
nos termos do art. 79 da Constituição da República,
convocou, para assumir a Presidência da República,
o Sr. Ranieri Mazzilli, dando um ar – abro aspas – “de
legalidade” ao golpe civil militar de 1964.
Senador Cristovam Buarque, tenho o prazer de
ouvi-lo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Randolfe, eu creio que esse seu
discurso vai entrar na lista dos grandes discursos feitos
nesta Casa, porque tem aquilo que faz com que um
discurso seja grande: o seu conteúdo e a sua historicidade. Alguns são capazes de dizer que é irrelevante
anular aquela sessão. Não! É altamente relevante do
ponto de vista histórico, como foi relevante, Senador
Acir, devolver o mandato de muitos parlamentares cassados. Eu creio que o senhor está fazendo um gesto
extremamente positivo do ponto de vista da história
do nosso País. Agora, está faltando uma só coisa: eu
acho que a gente deveria abrir um processo pela cassação, por falta de decoro, de Auro de Moura Andrade.
O que ele fez ali foi uma das mais vergonhosas faltas
de decoro que um parlamentar pode fazer: servir a
golpistas daquela maneira. E aí, se a gente fizer para
ele e devolver o mandato dos cassados, eu creio que
a gente deveria abrir um processo por falta de decoro

1080

80746 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para todos que votaram a favor de declarar vaga a Presidência da República naquele momento. É estranho
até a coincidência de que seja um 1º de abril. Dá vontade de fazer um projeto de lei, dizendo: o 1º de abril
foi apenas o 1º de abril. Mas, lamentavelmente, isso
não é possível diante de tantos mortos, exilados, de
tanto sofrimento, da censura durante um bom tempo
dos 21 anos; não se permite tratar aquilo como 1º de
abril. Aquela foi uma data trágica na história do Brasil,
e creio que cada um deve pagar, historicamente que
seja, pelos seus atos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – O senhor está trazendo a ideia de redimirmos o João Goulart, que volta a ser Presidente da
República, e não ex-Presidente, volta a ser Presidente,
porque não abandonou o Brasil naquele momento, só
quando já não tinha mais maneira, o golpe já tinha sido
dado, as forças legalistas já estavam vencidas. Mas
eu quero propor que trabalhemos a ideia de complementar com a declaração de falta de decoro de todos
aqueles que votaram a favor, mentirosamente, de que a
Presidência estava vaga, de todos aqueles que, imbuídos de mandato, foram golpistas naquela madrugada
e que, por isso, deveriam ser cassados, sim, mesmo
que simbolicamente, mesmo que historicamente, com
a mesma força histórica e simbólica da devolução dos
mandatos para aqueles que foram cassados.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Senador Cristovam, reitero o que disse
– V. Exª que tem profunda autoridade nesses gestos: a
Política e a História são feitas de gestos. O importante
dos gestos que aqui estamos fazendo é a reabilitação
histórica de João Goulart, dizendo, concretamente, para
os golpistas daquele dia, em especial para quem arquitetou aquela madrugada funesta da história nacional,
que eles perderam, que a História venceu.
Como diz um xará seu, um pouco xará e um pouco parente – aliás, V. Exª que me disse que é parente
– o Chico Buarque, há um trecho de uma música em
que ele diz: “A História é um trem alegre, que atropela indiferente todo aquele que a negue”. Os que assim o fizeram naquele 1º de abril atropelaram o trem,
atropelaram o trem da História. Está sendo lembrado
hoje, 50 anos depois – pode ter demorado –, que eles
atropelaram o trem da História.
Veja, Senador Cristovam, eu estava procurando
– eu faço questão de frisar, de reiterar, pela violência
– a declaração do Sr. Auro de Moura Andrade, contra
todos os apelos, contra todos os apelos da Constituição, a declaração de violência na declaração de vacância que ele fez.
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Diz ele:
O Senhor Presidente da República deixou a
sede do governo [tumulto no plenário], deixou
a Nação acéfala [tumulto] numa hora gravíssima da vida brasileira em que é mister que o
chefe de Estado permaneça à frente do seu
governo. O Senhor Presidente da República
abandonou o governo, e esta comunicação
faço ao Congresso Nacional
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –
Esta acefalia configura a necessidade de o
Congresso Nacional, como poder civil, imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos
termos da Constituição brasileira para o fim
de restaurar, nesta Pátria conturbada, a autoridade do governo e a existência de governo.
Não podemos permitir que o Brasil fique sem
governo, abandonado [tumulto]. Recai sobre
a Mesa a responsabilidade pela sorte da população do Brasil em peso.
Assim sendo, declaro vaga a Presidência da
República!
E, nos termos do artigo 79 da Constituição Federal, invisto no cargo o Presidente da Câmara
dos Deputados, Sr. Ranieri Mazzilli [tumulto]!
Em seguida – conta-se na história –, mesmo
havendo mobilizações e manifestações na rodoviária
de Brasília, mesmo sob mobilizações contrárias aqui
mesmo no Congresso Nacional, o Sr. Auro de Moura Andrade mandou desligar as luzes do Congresso,
literalmente deixou o Congresso às escuras, fechou
as portas do Congresso Nacional, impediu, durante
48 horas, que qualquer outro parlamentar entrasse no
Congresso Nacional, foi até o Palácio do Planalto, subiu
por um elevador – por outro, desceu Darcy Ribeiro e
Waldir Pires – e deu, inconstitucionalmente, posse ao
Sr. Ranieri Mazzilli, sem nenhum amparo regimental
e constitucional.
Era o gesto que precisava para o governo dos
Estados Unidos da América reconhecer, de imediato, o
golpe que estava em curso – e o governo dos Estados
Unidos da América estava com a 4ª Frota Americana
na costa brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Enquanto isso, o Presidente
João Goulart estava em Porto Alegre nesses mesmos
acontecimentos, numa madrugada em claro, reunido
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com o General Ladário Telles e com o Comando do
3º Exército, as tropas leais ao Presidente da República, e com o Governador Leonel Brizola. O Presidente
João Goulart pergunta ao General Ladário Telles: “O
que podemos fazer?”
E é o General Ladário Telles que responde ao
Presidente João Goulart: “Presidente, dê a ordem. Dê
a ordem! Nós subiremos com as tropas leais. Teremos apoio popular e destituiremos o governo golpista
em Brasília.” Essa decisão teria o custo do sangue de
brasileiros. Haveria uma guerra de secessão, e o Presidente João Goulart tinha as informações de que os
golpistas teriam, naquele momento, o apoio da quarta frota americana. Nós teríamos um longo período
de guerra popular prolongada, a secessão do Brasil
durante alguns anos de guerra civil. E, a contragosto
de Leonel Brizola, foi a decisão do Presidente João
Goulart, naquele momento, decisão para a história julgar: “Não irei sacrificar o sangue de soldados, nem do
povo brasileiro. Vou para o exílio.” Recusou-se a levar
o terceiro exército ao conflito. Recusou-se a levar as
tropas legais, que estavam leais ao Presidente da República, leais à Constituição, ao conflito. Foi a decisão
de João Goulart. Julgada ou não, qualquer que seja
o julgamento que se faça da história, foi uma decisão
que salvou também vidas de brasileiros.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – É também por isso que, na
próxima quinta-feira, João Goulart deve ser por nós e
pela história homenageado. É também por isso que o
Brasil, sem 20 anos de regime autoritário, poderia ter
sido bem melhor. É também por isso, porque os 20
anos de autoritarismo ceifaram uma geração de políticos brasileiros e ceifaram que o Brasil pudesse ter
avançado muito mais nesses anos. O País poderia ter
sido muito melhor se não fosse esse período de arbítrio que nós vivemos. É por tudo isso, Sr. Presidente,
e para que nunca mais aconteça, que apresentamos
esse projeto de resolução.
Por isso, Senador Cristovam – falo para concluir
–, seria importante que amanhã... Conversei há pouco com o Senador Pedro Simon. O Senador Pedro
Simon está em contato com a família do Presidente
João Goulart.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Já convidei o Sr. Senador
Cristovam. A nossa ideia é que amanhã nós consigamos já as assinaturas necessárias a esse projeto de
resolução e levemos esse projeto de resolução a S.
Exa o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique
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Eduardo Alves, e a S. Exa o Presidente do Senado Federal, Presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, e consigamos o compromisso de S. Exas de
que, se possível – e acho que é possível –, antes de
quinta-feira, o Congresso Nacional se reúna e coloque
a votar essa resolução.
E, quando o Presidente João Goulart pousar em
Brasília, na quinta-feira, o Congresso Nacional brasileiro
não tenha mais, nos seus Anais, essa triste mancha de
o Congresso Nacional ter um dia dito que, enquanto
um Presidente da República...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – ... estava em território nacional, lamentavelmente, a Presidência da República foi
considerada vaga.
Eu espero que, quando João Goulart, na quinta-feira, voltar à sua Brasília, o Congresso Nacional já
tenha votado que essa mancha está apagada de sua
história.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Randolfe Rodrigues, pelo seu belo pronunciamento e
pelo seu projeto, que tem todo nosso apoio. Nós, junto
com o Senador Cristovam Buarque, vamos trabalhar
para que isso aconteça daqui para quinta-feira.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, do PSDB
do Estado do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
embora seja a meu ver impossível avaliar, divulga-se
constantemente que o Brasil perde mais de US$80 bilhões anualmente com a corrupção. Recentemente, a
Federação das Indústrias de São Paulo anunciou que
avalia em R$500 bilhões por ano os prejuízos do Brasil
com a corrupção e com a incompetência administrativa.
Eu pergunto: o que seria do Brasil, então, sem
o Tribunal de Contas da União, sem essa fiscalização
competente, evidentemente limitada em função da
escassez de instrumentos, inclusive com o quadro de
pessoal reduzido, que tem contribuído extraordinariamente para inibir o processo de corrupção na Administração Pública brasileira?
É exatamente por essa razão que, de uns tempos para cá, os que governam o Brasil tentam limitar
as atribuições do Tribunal de Contas, procuram inibir
esse processo de investigação, de fiscalização, de au-
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ditoria e de responsabilização a partir dos julgados do
Tribunal de Contas da União.
Recordo-me que, há alguns anos, o Presidente
Lula passou sobre o Tribunal de Contas da União, sobre o Congresso Nacional e desobedeceu a dispositivo
aprovado na LDO pelo Congresso, repassando recursos
para uma obra superfaturada no Paraná, precisamente
a Refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, com obras
de ampliação e com desvios, segundo o Tribunal de
Contas, da ordem de R$800 milhões.
Por essa razão, houve a denúncia do superfaturamento e a recomendação de que recursos não fossem
mais liberados para a continuidade daquela obra sem
as providências saneadoras.
O Congresso obedeceu ao Tribunal de Contas,
aprovou o dispositivo de impedimento dos repasses,
mas o Presidente Lula desobedeceu. Passou sobre
o Tribunal de Contas, o Parlamento brasileiro e foi a
Araucária, durante a campanha eleitoral, em verdadeiro
comício, verificar o andamento das obras, porque não
havia, ainda, motivo para inauguração delas.
E agora? A reação da Presidente Dilma vem na
esteira desse comportamento do ex-presidente, a reação da Presidente diante da recomendação do Tribunal de Contas da União de paralisar obras executadas
devido a irregularidades graves encontradas durante
a fiscalização.
Ela afirmou, lá no Rio Grande do Sul: “É absurdo paralisar uma obra. É algo extremamente perigoso.
Depois, ninguém repara o custo.”
A Presidente não indaga quem repara o custo
da corrupção, do roubo, desse assalto reiterado aos
cofres públicos, no Brasil, diante da complacência, da
leniência, da cumplicidade do Governo.
O Tribunal aprovou relatório que recomendou a
paralisação de sete obras executadas com recursos
do Governo Federal, devido a inúmeras irregularidades: superfaturamento, projeto básico deficiente,
sobrepreço decorrente de custos mais altos que os
praticados no mercado e execução de serviços com
qualidade deficiente.
Segundo o Tribunal, as correções propostas podem gerar benefícios de até R$1,2 bilhão aos cofres
públicos. Isso, nessas sete obras. Apenas sete obras.
E nós sabemos que, de modo geral, as obras realizadas no Brasil pelo Governo Federal são obras superfaturadas.
Eu tenho insistido, desta tribuna, que seria possível fazer – quem sabe – três, quatro, cinco vezes mais
com o mesmo dinheiro. Basta verificar o que se gasta
na obra da Usina Abreu e Lima lá em Pernambuco.
É inadmissível que a Presidente qualifique de
“absurdo” paralisar obras nas quais foram detectadas
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sérias irregularidades. Vale ressaltar que os Ministros
da Corte de Contas listaram irregularidades em 136
empreendimentos analisados pelos técnicos do Tribunal. Portanto, foram 136 obras com irregularidades. As
mais graves atingem sete delas, exatamente aquelas
que foram paralisadas pelo Tribunal de Contas da União.
No sábado, o Tribunal divulgou nota de esclarecimento em que afirma que é seu papel constitucional
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e que os
técnicos avaliam as obras, apontando, quando há, as
irregularidades. Destaca que cabe ao Congresso Nacional a palavra final sobre a paralisação ou não dos
serviços. Endereçar reprimenda ao TCU, no momento
em que ele exerce o seu papel constitucional, é um
contrassenso.
Na nota de esclarecimento, o Tribunal foi cristalino
e assertivo e fez menção específica à obra rodoviária
que ensejou a declaração presidencial, em entrevista
concedida durante viagem ao Rio Grande do Sul na
última sexta-feira. Ela disse: “Por exemplo, com relação
às recomendações do TCU sobre a obra da BR-448,
no Rio Grande do Sul, foram encontrados indícios de
superfaturamento na ordem de R$90 milhões. Cabe à
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional
deliberar sobre a paralisação ou não da referida obra”
– esclarece a nota do Tribunal de Contas da União.
O açodamento da Presidente ficou explícito ao
desafiar: “De qualquer jeito, essa obra (BR-448) vai
ficar pronta.” Ora, comício eleitoral, palanque, campanha. A Presidente Dilma é Chefe de Governo e de
Estado, mas deve se subordinar aos ditames legais e
constitucionais.
O Tribunal de Contas da União apenas cumpre o
seu papel constitucional. Devemos enaltecer o papel
desempenhado pela Corte de Contas, notadamente a
qualificação técnica do seu quadro funcional.
Faço questão de registrar desta tribuna a íntegra
da nota do TCU:
Em face dos comentários tecidos pela Excelentíssima Presidente da República Dilma
Rousseff e divulgados pela grande imprensa
em 7/11, o Tribunal de Contas da União esclarece que cumpre seu papel fiscalizador da
aplicação dos recursos públicos federais, definido na Constituição Federal e determinado
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desse
modo, consciente do impacto que as obras têm
no crescimento do País, o TCU oferece parecer técnico com a situação das obras públicas
executadas com recursos federais e as irregularidades identificadas, cabendo ao Congresso
Nacional decidir sobre a paralisação efetiva.
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Por exemplo, com relação à recomendação
do TCU sobre a obra da BR-448, foram encontrados indícios de superfaturamento da
ordem de R$90 milhões. Cabe à Comissão de
Orçamento do Congresso Nacional deliberar
sobre a paralisação ou não da referida obra.
Consideramos este trecho da nota especialmente
importante. Diz ele:
O Tribunal de Contas destaca que atua de
forma preventiva, abrindo em todos os casos
canais de diálogo com os gestores responsáveis. Sua atuação em 2013 pode gerar economia de R$1,2 bilhão, caso todas as correções
sejam realizadas.
Ora, isso não é importante? Ou isso é absurdo?
Economizar ou impedir que se desperdicem R$1,2 bilhão é um absurdo ou é uma necessidade?
Com relação a sua atuação preventiva, é de
se destacar que o TCU convidou gestores do
Executivo das três esferas, União, Estados e
Municípios, para um projeto conjunto de governança, com a duração de três anos, com o
objetivo de melhorar a gestão da Administração
Pública. Trata-se de um projeto em parceria
com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e outros 12 países
na busca por melhores práticas para a administração. Auditoria realizada em 360 instituições públicas a ser levada a Plenário ainda em
novembro evidenciou a falta de governança de
pessoal, com graves deficiências na área de
planejamento e treinamento. Por essas razões,
o Tribunal de Contas da União entende que
melhorar a governança representará um grande avanço para o desenvolvimento do Brasil.
E, por falar em superfaturamento, é lamentável
que a Petrobras ainda frequente o noticiário com destaque em contratos superfaturados. Dessa vez, as irregularidades estão concentradas num contrato entre
Petrobras e Odebrecht. Segundo documentos sigilosos
da companhia obtidos pelo Broadcast, “a Petrobras
fechou com a construtora Odebrecht, em 2010, um
contrato no valor de US$825,6 milhões, o qual é investigado por suspeita de superfaturamento. O contrato
para serviços na área de segurança e meio ambiente
em dez países incluiu pagamento, na Argentina, de
R$7,2 milhões pelo aluguel de três máquinas de fotocópias [veja que máquinas sofisticadas e caras, pois
foram R$7,2 milhões pelo aluguel de três máquinas de
fotocópias na Argentina; tudo pode acontecer na Argentina, mas isso é um desastre para o Brasil]; R$3,2
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milhões pelo aluguel de um terreno próprio e salário
mensal de pedreiro de R$22 mil nos Estados Unidos”.
Ainda em vigor, o contrato [...], chamado de
PAC SMS, foi fechado pela área internacional,
na gestão José Sérgio Gabrielli, e reduzido
quase à metade neste ano, na gestão Graça
Foster. Grande parte dos 8.800 itens apresentava indícios de irregularidades.
Em que pese ter sido redimensionado, “fontes
disseram que foram mal versados centenas de milhões
de dólares gastos nos 2,5 anos de vigência do acordo inicial para ativos na Argentina, Estados Unidos,
Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador
e Japão, além de Brasil. ‘Muito dinheiro já havia sido
gasto quando houve o corte, esse foi o problema’, disse uma fonte da Petrobras que pede para não ter a
identidade revelada”.
O caso é investigado por autoridades, sob sigilo, a pedido da Petrobras. O Ministério Público
Federal no Estado do Rio de Janeiro (MPF)
instaurou procedimento investigatório criminal
em junho, para apurar infrações em contratos
da Petrobras no exterior, incluindo o acordo
com a Odebrecht.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso não é
novo na Petrobras. Nós protocolamos 19 representações junto ao Procurador-Geral da República, apontando irregularidades gravíssimas e solicitando a responsabilização civil e criminal dos envolvidos. Alguns
inquéritos foram instaurados. Tivemos notícia, recentemente, do andamento do inquérito que diz respeito
à compra pela Petrobras da Usina de Pasadena, no
Texas, com um prejuízo de mais de US$1 bilhão para
o nosso País. Esse inquérito foi motivado por representação que protocolamos no final do ano passado.
Foram 19 representações.
Esse caso é mais um. Isso tudo me faz concluir
ser a Petrobras o maior antro de corrupção, nos últimos
anos, neste País. E a impunidade continua a prevalecer.
A gestão de José Sergio Gabrielli foi um desastre para
a Petrobras não só do ponto de vista da competência
administrativa, mas, sobretudo, do ponto de vista ético,
já que os desvios foram constantes e monumentais.
Não há como se conformar, por exemplo, com
um superfaturamento verificado na terra do meu nobre
colega e excepcional Senador Jarbas Vasconcelos,
na Usina Abreu e Lima, um superfaturamento que, à
época da CPI da Petrobras, em 2008, avaliamos em
US$2 bilhões, comparando a obra da Usina Abreu e
Lima com obras do gênero em outros países do mundo.
Mas, hoje, com o redimensionamento realizado pela
Petrobras, com a avaliação mais recente de valores
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efetuada pela empresa, sabemos que esse superfaturamento vai muito além de US$2 bilhões.
Nós dissemos aqui, na semana passada, desta
tribuna, que Hugo Chávez chegou a afirmar que o Governo da Venezuela não cumpria o acordo com o Brasil,
no contrato celebrado de parceria para a construção
dessa obra, porque a obra estava superfaturada. Portanto, o reconhecimento de um dos sócios do Governo da Venezuela não basta para que as providências
sejam adotadas aqui, no Brasil.
Quanto ao inquérito, se foi instaurado ou se foi
arquivado, em relação a essa obra, não temos informações. Mas seria importante, se houve arquivamento por
alguma razão, que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República restabelecesse as providências
iniciais adotadas inicialmente e reinstalasse esse inquérito, para dar prosseguimento a ele. É visível o superfaturamento. O povo brasileiro perde bilhões com
essas obras superfaturadas.
A Petrobras é uma extraordinária empresa pública dos brasileiros que vem sendo dilapidada em
seu patrimônio. Não há como aceitar passivamente a
prevalência da impunidade. É preciso que o Ministério
Público atue rigorosamente na responsabilização civil
e criminal daqueles que se envolveram nas falcatruas
comandadas nas últimas gestões da Petrobras.
Em relação ao Tribunal de Contas da União, a
nossa palavra é de solidariedade diante dos ataques
mais uma vez proferidos pela Presidência da República. O nosso desejo é o de que a Comissão de Orçamento no Congresso Nacional acate a orientação, a
sugestão, a recomendação do Tribunal de Contas da
União, bloqueando os recursos para essas obras até
que as providências saneadoras sejam adotadas pela
Presidência da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Alvaro Dias, pelo seu pronunciamento!
Passo a palavra agora ao nobre 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, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, o Ministro Mantega, nesta semana,
fez uma declaração no sentido de que as dificuldades
maiores da economia estavam superadas e usou a
expressão “inferno astral”, como se a economia fosse
uma questão de astrologia. Não o é! Tanto não o é,
que, nesta tribuna, nós – eu, inclusive –, há anos, temos manifestado nossas preocupações. Nós alertamos
para os riscos que a economia brasileira corria, e ele
esnobava, ridicularizava todas aquelas declarações,
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todas aquelas afirmações. Agora, lamentavelmente,
por não tomarem as medidas corretas no momento
certo, estamos vivendo a situação constrangedora e
difícil que, todos os dias, aparece no noticiário.
Mas devo dizer, em homenagem ao Ministro Mantega, que, todos os dias, ele vem fazer algum justificativa. Ele não deixa passar as notícias de maneira silenciosa, até porque ele sabe que, na economia de hoje,
a credibilidade tem papel fundamental para fazer com
que a realidade funcione bem. Nós entramos num tempo em que, para a economia funcionar bem, é preciso
que as pessoas pensem que ela funciona bem. Se as
pessoas pensarem que ela funciona mal, ela começa
a funcionar mal. Esse não é um fenômeno que ocorre
só no Brasil, mas é um fenômeno internacional, que
vem de uma economia que foi perdendo sentido com
o real, que vive de especulações e de manipulações.
Infelizmente, o Ministro Mantega está cuidando de tentar vender a ideia de que as coisas vão bem, mesmo
que elas não estejam bem, para tentar, com isso, segurar um pouco a crise, adiando o que vai acontecer.
Não se pode dizer o mesmo, de que vem em público para tomar cuidado e para alertar, do Ministério
da Educação. Não se pode dizer o mesmo. Hoje, um
editorial fortíssimo do jornal O Estado de S.Paulo diz
que a educação está em escombros. Nenhuma manifestação foi feita da parte do Governo. Que eu saiba,
não foi dada nenhuma informação, não foi tomada nenhuma decisão. Que eu saiba, a Presidenta não convocou os Ministros para saber por que um jornal com
uma responsabilidade dessa e com informações que
eles colocam, vindas da Confederação Nacional da
Indústria, diz que a educação está em escombros. E
também isso ocorreu não por falta de alerta ao longo
de anos, anos e anos. Há anos, todos sabem que a
nossa educação está em escombros, e, há anos, não
se faz o dever de casa.
Eu vou ler alguns trechos, Senador, do que diz
este editorial, lembrando o seguinte: este editorial é
baseado num documento da Confederação Nacional
da Indústria, cujo relatório é relacionado ao setor da
construção. O setor da construção foi visto por muito
tempo como um setor capaz de absorver mão de obra
não qualificada, como um setor capaz de absorver mão
de obra que precisava dos empregos mais simples e
que, portanto, não precisava de muita educação. Pois
o que se vê hoje é que o setor da construção já exige
qualificação dos seus operários. Um pedreiro de hoje
não é mais igual a um pedreiro de anos atrás do ponto
de vista da formação. Hoje, o pedreiro, nas grandes
construções, precisa saber um pouco de Geometria,
não pode ser pedreiro sem saber que um ângulo reto
tem 90º. Hoje, ele já precisa ser capaz de conversar com
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os engenheiros e precisa saber como usar máquinas
inteligentes. O pedreiro da pá, misturando cimento com
concreto, está sendo substituído por um profissional
que maneja máquinas que fazem o trabalho que antes
faziam as pás. Para isso, ele precisa de qualificação
mínima, o que ele não está tendo.
Não é só a construção que está em escombros,
mas todos os setores. Ouvi de um empresário estrangeiro que ele deixou de investir em Alagoas porque não
conseguiu número suficiente de veterinários capazes
de entender a bula dos remédios escrita em inglês. Ele
precisa de dois, três, dez veterinários, mas só conseguiu um. O negócio, o investimento desse empresário
era a criação de cavalos, mas ele não conseguiu mão
de obra qualificada, da mesma maneira que, de acordo com esse editorial, não se consegue mão de obra
qualificada para a construção civil.
Houve uma mudança radical no mundo da produção: a necessidade de inteligência no processo
produtivo numa dimensão que antes não existia. Os
primeiros escravos que aqui chegavam nunca tinham
visto uma enxada. Colocava-se uma enxada nas mãos
deles, e eles começavam a trabalhar. Não é mais enxada que se usa, mas são tratores movidos pela inteligência artificial, com computadores na direção. Por
isso, exige-se hoje uma qualificação maior.
Não faz muito tempo que os grandes cozinheiros aprendiam a cozinhar com a tia, com a avó, com
a mãe. Hoje, aprendem a cozinhar em universidades,
em faculdades, em cursos de Gastronomia, onde se
aprende mais do que o instinto para ser um bom cozinheiro, aprendem-se técnicas novas. Precisa-se falar
idiomas estrangeiros para conversar com os cozinheiros de outros países.
Nós estamos vivendo um momento em que estamos ficando com a economia em escombros, porque
a educação está em escombros.
Quando o jornal diz “se ainda faltasse alguma
prova da crise educacional brasileira, o novo Relatório
da Confederação Nacional da Indústria sobre a escassez de pessoal para a construção seria mais que suficiente”, quando diz isso, o que O Estado de S. Paulo
está mostrando é que mudaram os tempos, e não dá
para fechar os olhos à realidade da triste tragédia da
educação brasileira.
Durante muito tempo [continua o editorial] as
construtoras foram uma das principais portas
de entrada para o trabalho urbano. Absorviam
enormes contingentes de mão de obra de baixa escolaridade e ofereciam ocupação mesmo a analfabetos. Programas de investimento
em obras de infraestrutura e em construções
habitacionais contribuíam de forma importan-
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te para a criação direta e para a manutenção
de empregos.
Hoje essa porta é muito menos ampla, porque
a tecnologia mudou e a atividade requer outro tipo de
trabalhador. Este outro tipo de trabalhador é o trabalhador com um grau de educação.
E diz o editorial:
Mas a política educacional foi incapaz de acompanhar essa mudança e o descompasso é
evidenciado, mais uma vez, pela sondagem
da CNI.
Mesmo com o ritmo de produção abaixo do
esperado, o setor da construção continua encontrando muita dificuldade para contratar
mão de obra adequada às suas necessidades.
O problema foi apontado por 74% das 424
empresas consultadas na sondagem recém-divulgada. Há dois anos a queixa havia aparecido em 88% das respostas, mas o nível de
atividade era bem mais alto, e isso se refletia
na procura de trabalhadores [e na aceitação de
trabalhadores ainda mais]. Mas o detalhe mais
alarmante é outro. A falta de pessoal para as
atividades básicas – pedreiros e serventes – foi
apontada por 94% das firmas com problemas
para preenchimento de quadros.
Vejam bem, 94% das firmas afirmam ter problema para preenchimento de quadros para pedreiros e
serventes.
Parcela pouco menor (92%) indicou escassez
de funcionários técnicos para ocupações ligadas diretamente à obra.
As indústrias consultadas mencionaram problemas para preenchimento de postos em todos
os segmentos e em todos os níveis administrativos. Em relação à gerência, por exemplo,
queixas foram apresentadas por 69% das empresas com dificuldades de contratação. De
modo geral, os níveis de insatisfação quanto às
condições do mercado foram tanto mais altos
quanto maior o porte da companhia consultada.
Claro, porque, quanto maior o porte da companhia
consultada, mais equipamentos modernos ela usa e,
portanto, mais qualificação da mão de obra ela precisa.
“A qualificação de pessoal na própria empresa é a
solução mais comum, mas também a aplicação desse
remédio está longe de resolver o problema.”
Ou seja, o escombro na educação, pelo desprezo
dos seguidos governos, faz com que as nossas empresas tenham que aumentar os seus custos para gastar
tempo com a formação de mão de obra. Isso aumenta
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os custos, isso aumenta o preço, isso aumenta o custo
Brasil. Isso até supera, mas gerando um custo adicional.
Além disso, a qualificação na própria empresa
está longe de resolver o problema.
Alta rotatividade, pouco interesse dos trabalhadores e baixa qualidade da educação básica foram os principais obstáculos apontados
pelas companhias consultadas [mesmo para
que elas façam o trabalho de formação que
não foi feito fora dela].
Ou seja, nem mesmo os cursos que elas estão
dispostas a dar, aumentando seus custos, aumentado
o custo Brasil, gerando uma pressão sobre o preço,
porque isso é transferido ao comprador, mesmo assim, elas não conseguem, porque a mão de obra que
chega, por exemplo, Senador Jarbas, é de analfabeto
funcional, e, aí, não se consegue ensinar o que é preciso se o analfabeto funcional não for capaz de ler as
normas, as regras, os manuais que hoje são usados
nas construções. Antes não existiam manuais. Não
eram necessários.
O documento continua:
Mas o terceiro item apontado, educação básica deficiente, talvez seja a explicação mais
provável tanto do desinteresse dos trabalhadores como da rotatividade.
A sondagem do setor da construção complementa com um toque especialmente dramático
o cenário mostrado, há poucos dias, na última
pesquisa, sobre os demais segmentos da indústria. Também neste caso, é relevante levar
em conta o baixo nível de atividade do setor:
mesmo com a lenta recuperação registrada
depois de um ano de retração, as empresas
continuam com problemas para preencher
seus quadros.
Praticamente dois terços das firmas indicaram
dificuldades para encontrar pessoal qualificado.
Eles não dizem para encontrar pessoal, porque o
desemprego é baixo. Eles dizem pessoal qualificado,
porque, antes, a construção absorvia qualquer mão de
obra. Então, mesmo que o desemprego seja baixo no
Brasil, comparado com outros países, é um desemprego existente, e não se consegue preencher as vagas.
“Praticamente dois terços das firmas (65%) indicaram dificuldades para encontrar pessoal qualificado.
Desse grupo, 81% procuram qualificar os trabalhadores
na própria empresa.”
Ou seja, Senador Rodrigo Rollemberg, a quase
totalidade de nossas empresas de construção hoje
arca com custos para a formação de mão de obra que
elas não encontram no mercado, aumentando os cus-
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tos dos prédios, dos apartamentos, das construções
que elas vão vender, aumentando os custos dos aluguéis desses apartamentos, porque elas tiveram de
aumentar o custo de produção ao ter que arcar com a
responsabilidade da formação.
Mas também neste caso a tarefa é dificultada pela falha da escola. A baixa qualidade da
educação básica foi apontada como a maior
causa de dificuldade por 49% [metade] das
empresas com problemas de preenchimento
de postos.
Esses dados esclarecem facilmente um paradoxo aparente. Por que – muitas pessoas
têm perguntado – as empresas têm evitado
demitir, apesar do baixo nível de atividade a
partir de 2011? A resposta é evidente. Além
dos custos da demissão, os administradores
levaram em conta as dificuldades para recompor os quadros.
Alguém pode dizer: “Então, é ótimo que não haja
muita qualificação, porque aí as empresas seguram
os qualificados para não terem de recontratar depois”.
Isso pode ser bom no primeiro momento, mas é
uma tragédia no médio e no longo prazo para o Brasil.
Essa é a prova de que vamos ter muitas dificuldades
daqui para frente.
Eu leio o último parágrafo, Senadores:
Durante quase dez anos, a administração petista deu prioridade à ampliação do acesso
às faculdades, para facilitar a distribuição de
diplomas. Quase nenhuma atenção foi dada
aos outros níveis. A escassez de mão de obra
com a formação mínima é uma das consequências desse erro, ao lado, é claro, da perda
de competitividade.
Quando diz quase dez anos, eu me alegro, porque
elimina o ano em que fui Ministro da Educação do governo do PT. Talvez tenha caído pela importância que
eu dava, Senador Jarbas, à alfabetização de adultos,
à educação de base, à necessidade da federalização
da educação.
Nós vivemos num País, Senador Jarbas, em
que, antes de fazer o transporte público, disseram que
cada brasileiro teria um carro. Agora, estamos vivendo
num País em que, antes de alfabetizar, estão dizendo que todo mundo vai ter um diploma universitário.
Estão mentindo, estão vendendo uma ilusão, a ilusão
de que todos teriam carro, porque não cabem todos
os carros nas ruas. Agora, a visão de que todos terão
diploma superior antes da alfabetização, porque não
sabem como colocar em universidades as pessoas
que não aprenderam a ler direito, que não aprenderam
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Matemática corretamente, que não sabem o mínimo
necessário para fazer um curso superior.
A manchete tem um erro, Senador: “O Brasil em
escombros no futuro”. Educação em escombros hoje
é país em escombros no futuro, porque o futuro de um
país tem a mesma cara da escola pública de hoje. E
aqui está mostrando que a cara da escola pública de
hoje é incapaz de oferecer mão de obra qualificada
de pedreiros, porque os pedreiros, hoje, têm que ter
qualificação.
Então, a manchete poderia ser: hoje, educação
em escombros; amanhã, em consequência, o Brasil
em escombros.
Editorial como esse pode ajudar a alertar para
que comecemos a corrigir o rumo, não com pequenos
gestozinhos que há 50 anos a gente faz, mas com
gestos radicais, para que o Brasil possa abrir as portas que impedem de nos transformarmos em um país
inovador, criador, dinâmico, com novas tecnologias.
Sr. Presidente, ao vir ler este editorial e fazer meus
comentários, estou querendo dar a minha contribuição,
mais uma vez, alertando que o futuro é feio se a escola
de hoje for feia, alertando que a economia estava bem,
mas ia mal. Eu alertei, escrevi, publiquei, falei, e o alerta não foi ouvido. E agora não dá mais para dizer que
a economia está bem, mas vai mal. Agora temos que
dizer que a economia está mal e pode ir pior.
Lamento que daqui a alguns anos talvez eu tenha que vir aqui e dizer que a educação antes estava
mal, mas ainda dava para o País sobreviver. Agora
chegou a um ponto tal, daqui a 10 ou 20 anos, em
que nem isso seja possível, e o País vire de fato uma
economia de segundo time, mesmo com o PIB grande, graças aos bens simples da terra, puros produtos
sem alta tecnologia.
É isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Concedo a palavra ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, foi no dia 25 de junho de 2008 que,
pela primeira vez, vim a esta tribuna alertar quanto às
tentativas do Governo Federal de fazer o desmonte
daquele que é um dos três pilares da estabilidade eco-
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nômica do Brasil, juntamente com as metas de inflação
e o câmbio flutuante, conquistas do povo brasileiro,
efetivadas nos governos Itamar Franco e Fernando
Henrique Cardoso. Falo da Lei de Responsabilidade
Fiscal, conhecida pela sigla LRF. É o terror do mau
administrador das contas públicas.
Em vigor há treze anos e seis meses, Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal é o principal
instrumento regulador das contas públicas do País. Gostaria de lembrar que, entre os principais pontos, estão:
– estabelecer limites para os gastos de pessoal
para as três esferas de governo e para cada um dos
Poderes da República;
– no último ano do mandato, passaram a ficar
mais difíceis os excessos de despesas, sendo proibido o aumento dos gastos com pessoal no segundo
semestre, a contratação de antecipação de receita
orçamentária e a contratação, nos últimos meses, de
obrigações que não tenham recursos gerados no próprio mandato para seus pagamentos;
– a cada nova despesa de duração superior a
dois anos, para ser efetivada, deverá ser assegurada
a sua fonte de financiamento;
– os prefeitos deverão assumir compromissos
com metas fiscais e, a cada quatro meses, apresentar
ao Legislativo municipal e à sociedade demonstrativos
quanto ao cumprimento ou não dessas metas;
– a proibição dos refinanciamentos de divisas
de Estados e Municípios, de forma que cada ente da
Federação seja responsável pela administração de
suas finanças;
– por fim, o descumprimento dos limites estabelecidos pela lei acarreta a suspensão de transferências voluntárias, a contratação de operações de
créditos e a concessão de garantias para a obtenção
de empréstimos.
Esse conjunto de obrigações, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, representa as principais
regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Desde a sua aprovação pelo Congresso Nacional, no entanto, ela vem sendo atacada pelo PT e
por alguns dos seus aliados.
Quando assumi meu primeiro mandato como Governador de Pernambuco, em 1º de janeiro de 1999,
o Estado tinha acabado de negociar e aprovar a renegociação da sua dívida, corrigida pelo IGP-DI, mais
juros de 6% ao ano. Achei que eram condições bastante razoáveis.
Em diversas oportunidades, nos anos seguintes,
fui procurado por outros Governadores com o intuito de
criar um movimento para pressionar o Governo Federal
e obter uma nova renegociação. Fui contra antes e sou
contra agora, por um motivo muito simples: flexibilizar
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o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal é
premiar o mau governante, o mau gestor, aquele que
gasta mais do que arrecada, que não planeja suas
despesas e compromete suas finanças. Enfim, ajuda
os governos perdulários.
Não sou economista, mas é senso comum que
déficits fiscais elevados e dívidas públicas crescentes
comprometem a estabilidade e o crescimento econômico.
Populismo pode ser bom no discurso em cima de
palanque ou na propaganda eleitoral, mas é péssimo
quando envolve o dinheiro público, fruto dos impostos
pagos pelo contribuinte – seja ele empresário ou trabalhador da construção civil. Existem vários exemplos
de que o populismo fiscal é o caminho certo para levar
Estados, Municípios, a Nação à bancarrota.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, antes da estabilidade construída nos primeiros anos do Plano Real,
Estados e Municípios eram sócios da hiperinflação.
Enquanto a hiperinflação atingia brutalmente a classe
trabalhadora, o Poder Público, em especial prefeituras,
governos e União, era sócio dessa inflação.
A correção monetária funcionava como uma droga
que embaçava a visão dos administradores públicos.
Com a implantação do conjunto de medidas da estabilização da economia brasileira, essa “droga” parou
de fluir. A solução veio quando a equipe econômica do
Governo Fernando Henrique Cardoso iniciou a renegociação das dívidas, entre os anos de 1997 e 1998.
A despeito do esforço empreendido há mais de
15 anos, o Governo do PT vem, repetidamente, violentando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual votou
contra quando foi debatida e aprovada pelo Congresso Nacional – assim como votou contra o Plano Real
e outras propostas que visavam estabilizar a nossa
moeda. O que prevalece é sempre o objetivo populista e eleitoreiro, trabalhando no curto prazo, sem se
preocupar com o impacto dessas mudanças para o
futuro do Brasil.
É o que a Srª Dilma vem fazendo; ela não pensa
em outra coisa a não ser na reeleição. Deixa tudo de
lado para subir em um palanque eleitoral e percorrer
o País inteiro, à custa do contribuinte, e o Ministério
Público Federal e a Justiça Eleitoral não se manifestam. Assim se comportaram na eleição de 2010, quando Lula colocou Dilma “debaixo do braço”, antecipou
as eleições e percorreu este País inteiro, elegendo-a
como uma grande “gerentona”, mas que não gere coisa nenhuma.
Foi assim quando o Governo facilitou o repasse
de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para Estados e Municípios, mesmo que eles
estejam inadimplentes. Vejam que coisa profundamen-
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te esquisita. O Governo do PT também “flexibilizou” –
entre aspas – a forma como os governos estaduais e
municipais comprovam que estão em dia com o INSS.
Segundo a Presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais
de Contas do Brasil, a Srª Lucieni Pereira da Silva, o
principal ataque à Lei de Responsabilidade Fiscal é a
proposta que permitirá à União compensar as perdas
de arrecadação causadas pela concessão de incentivos fiscais por meio do aumento das estimativas de
receitas. Numa linguagem mais simples, direta, que
todos entendem: o Governo pretende fazer uma omelete com os ovos que a galinha ainda não pôs.
De acordo com a auditora Lucieni Pereira, esse
é um caminho perigoso, pois a arrecadação é influenciada por fatores imprevisíveis. É o óbvio, Srªs e Srs.
Senadores, mas a Presidente Dilma, apesar de ter
mandado os seus adversários estudarem, parece que
continua sem fazer o dever de casa, apesar da fama
inapropriada, diga-se de passagem, de “gerentona”
eficiente.
Dever de casa que este Senado Federal, infelizmente, também não fez, pois até hoje não votou o projeto que regulamenta os limites para o endividamento
da União. A própria Constituição Federal, tão falada
nas últimas semanas, prevê esse teto. Parece que no
Brasil teto virou palavrão, ninguém quer cumprir, pois
ele significa limitar as despesas do setor público.
Foi também a “gerentona” da ficção criada pelo
marqueteiro João Santana que colocou a maior empresa do Brasil, a Petrobras, em situação de dificuldades – citada há pouco pelo ilustre e nobre Senador
Alvaro Dias que disse, inclusive, que a Petrobras além
de quebrada é um dos maiores ninhos de corrupção
existente dentro do Governo Federal. Dilma agia, antes, como Ministra que mandava em tudo no Governo
Lula, e, agora, como a Presidente da República. Pelo
populismo gerencial, pensando sempre na eleição
seguinte, o Governo não permitiu que a Petrobras reajustasse os preços dos combustíveis.
Esse comportamento, Sr. Presidente, temerário
do Governo pouco adiantou, pois a inflação continua
em alta, e temos a principal estatal do País com problemas financeiros talvez insolúveis, com dificuldades
de fazer os investimentos necessários para explorar o
pré-sal, por exemplo.
O PT faz com a Petrobras coisa parecida com
que Hugo Chávez fez com a PDVSA na Venezuela, que
hoje produz apenas 40% do que era produzido antes
do chavismo bolivariano chegar ao poder.
Diante disso tudo, a Presidente da República
ainda tem a coragem de vir a público para dizer que
a inflação está dentro da meta de 4,5%, quando ela
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quase chega perto dos 7%. É constante a aparição pública da Presidente da República para dizer que está
tudo sob controle, inclusive a inflação.
E quem vai ao supermercado, como eu vou, sabe
que, na hora de tirar o dinheiro da carteira, a realidade
é muito pior do que indicam os números oficiais. Basta
ver quantas categorias lutaram e conseguiram reajustes salariais acima do que seria a inflação real do País.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a mesma lógica imediatista prevaleceu na estratégia de conceder
isenções fiscais para determinados setores da economia, o que tem impacto sobre a arrecadação e ajudou
a prejudicar as finanças de Estados e Municípios, que
agora o Governo busca pretensamente ajudar com o
ataque à Lei de Responsabilidade Fiscal.
O mais estranho, Sr. Presidente, nessa nova tentativa do Governo do PT em esvaziar a Lei de Responsabilidade Fiscal é que a renegociação das dívidas
ganhou força quando o PT conquistou a Prefeitura de
São Paulo, elegendo Fernando Haddad. Nada contra
os paulistanos, mas com a rara exceção do Prefeito
José Serra, a capital paulista tem um histórico alarmante de má gestão financeira.
Com a popularidade ladeira abaixo, o Prefeito
Haddad será socorrido pela Presidente Dilma. Às vésperas das eleições, quem sabe isso ajuda o PT, que
está determinado em fazer do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Governador do Estado de São Paulo.
O Governo Dilma não pensa no País; o que prevalece
sempre são os interesses partidários e eleitoreiros.
Infelizmente, Sr. Presidente, desgraçadamente,
o Ministro da Saúde, candidato ao governo de São
Paulo, lançado por Lula, é um fortíssimo candidato a
aloprado. Alexandre Padilha é candidatíssimo a um
lugar de aloprado pelas coisas que tem feito dentro e
fora de São Paulo, dentro e fora do Ministério.
O fato é que a prefeitura paulistana tem dívidas
que equivalem a 70% daquelas assumidas por todos
os Municípios favorecidos. Pelas novas regras, terá
de pagar R$30 bilhões, em vez de R$54 bilhões originais. Sendo assim, poderá assumir novas dívidas de
até R$4 bilhões.
Segundo registrou o jornal O Estado de S. Paulo
– há pouco citado pelo Senador Cristovam Buarque
–, em editorial de 23 de outubro próximo passado, a
prefeitura paulistana ficará dentro do limite de 120%
da arrecadação anual exigido pela lei, “para conter o
estouro dos empréstimos literalmente impagáveis”.
Para completar o enredo dessa verdadeira ópera
bufa, o Prefeito Haddad determinou um aumento do
IPTU de até 35% para imóveis comerciais e 20%, Senador Cristovam, para os residenciais. Felizmente, o
reajuste foi temporariamente derrubado pela Justiça
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de São Paulo. É muito fácil administrar dessa forma,
reduzindo a dívida de forma eleitoreira e aumentando
a carga pesada sobre os ombros do contribuinte.
Sr. Presidente, é razoável, até compreensível,
que Estados e Municípios peçam a troca do indexador da dívida, tirando IGP-DI e pondo o IPCA, com a
Selic funcionando como teto. É mais do que justo que
os governos estaduais e municipais não paguem juros
maiores do que aqueles pagos pelo Governo Federal.
O que deixa muita gente responsável preocupada é a criação de uma verdadeira “máquina do tempo”
fiscal, por meio da qual o Governo – com o aval do
Congresso Nacional – permitirá que o novo indexador
das dívidas seja aplicado de forma retroativa sobre o
saldo devedor de Estados e Municípios.
Isso ainda está sendo discutido nas comissões,
mas é uma verdadeira aberração, é um passo atrás,
é uma coisa insensata por parte do PT, comandado
por Dilma, como Presidente da República, mexer na
Lei de Responsabilidade Fiscal para tentar ajudar a
desestabilizar o País, desestabilizar a moeda e trazer
de volta a inflação.
A irresponsabilidade fiscal do Governo Dilma
Rousseff já começou a deixar em alerta os agentes
econômicos, dentro e fora do Brasil, como se viu, na
semana passada, com a alta do dólar e dos juros futuros. Apesar dos arroubos da Presidente da República, essa administração perdeu a credibilidade, pois
há uma diferença enorme entre o que é dito – o que
ela diz a todo instante no palanque eleitoral– e o que
realmente acontece no Brasil.
Por fim, Sr. Presidente, para encerrar, é por isso
que soam como lorotas as afirmações de que o Palácio do Planalto está preocupado com algumas das
propostas em discussão no Congresso Nacional que
ampliam as despesas. Ora, a Presidente da República tem uma esmagadora, ampla, larga, maioria nesta
Casa e na Câmara dos Deputados. Aprova o que quer
e bem entende.
Como a Ministra Gleisi Hoffmann pode condenar os papais-noéis do Legislativo, quando a grande
mamãe-noel, é justamente a Presidente da República?
A menos de um ano das eleições, o Governo Dilma
Rousseff dá o mau exemplo, pensando na reeleição. Ao
fazer isso, Sr. Presidente, perde a moral para questionar
qualquer atitude semelhante do Congresso Nacional.
Mesmo sabendo que sua base é altamente fisiológica, enorme, ela despreza tudo isso para querer
responsabilizar o Congresso Nacional por propostas de
Papai-Noel que existem aqui dentro. Existem! Existem
e qualquer Senador ou Deputado com responsabilidade e bom senso vai discutir isso e, se possível, votar
contra, mas quem tem condições de derrotar isso, de
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chamar à responsabilidade Deputados e Senadores
é a Presidente da República, mas ela não quer mexer
com a base. Se ela não mexeu antes, se ela deixou os
corruptos, aqueles que foram denunciados de malfeitos dentro do Governo, convivendo com eles, não é a
menos de um ano da eleição que ela vai mexer nisso.
Para enriquecer o meu discurso ouço o Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Jarbas, eu não diria para
enriquecer, mas pelo menos para dar total apoio de
vê-lo aqui na segunda-feira trazendo um assunto tão
grave. Senador Rodrigo, li um dia desses que no Brasil
o óbvio precisa ser dito. É óbvio que precisa de haver
responsabilidade fiscal. É alguma coisa tão natural
que não deveria ser necessário lei, deveria ser algo
tão óbvio que a responsabilidade fiscal seria praticada
por qualquer um, como é na Casa. Quem não pratica
responsabilidade salarial sabe as dificuldades que a
família passa logo depois. Agora, talvez não seja tão
óbvio o princípio simples da economia. Não há estabilidade monetária sem responsabilidade fiscal, não
existe, inflação igual irresponsabilidade fiscal. Sempre
a inflação é provocada por irresponsabilidade fiscal, até
mesmo quando acontecem aquelas grandes tragédias
de aumentos de preço em momentos de guerra, escassez ou de tragédias. No fim, no fim, o preço sobe
porque o Governo, até para proteger a população, emite
moeda e gera com isso inflação. Por isso, foi tão bom
para o Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal que
muitas vezes, desde então, digo que é um daqueles
gestos tipo abolição da escravatura, proclamação da
República, Independência, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi um gestão fundamental, foi isso que
permitiu acabar com uma das tragédias brasileiras que
era a inflação, uma das vergonhas brasileiras que era
a inflação. Acabamos. Abrir uma brechinha que seja
na Lei de Responsabilidade Fiscal é abrir uma porta
para a volta da inflação. Parece que o Governo não
está vendo isso pela mesma razão como antes não se
cumpria a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que
o senhor falou no começo e chamou de populismo, que
prefiro chamar de eleitoralismo do que de populismo.
É o eleitoralismo que está levando a abrir a guarda da
responsabilidade fiscal e é uma temeridade. É uma temeridade dos governos – vou até botar no plural – que
fica sempre olhando o horizonte de tempo do País para
a próxima eleição e não para as próximas décadas e
gerações. Fica-se olhando a próxima eleição, é preciso
ganhar voto para ter eleição, logo, é preciso aumentar
os gastos para – entre aspas, que seja – “comprar votos”. Para isso, é preciso emitir, liberar. Há duas formas
de ampliar o meio circulante: uma é emitindo mesmo

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

o dinheiro, outra é emitindo títulos da dívida, que é o
endividamento. Você joga para o futuro.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu lamento muito que a gente esteja vivendo esta situação. Por conta do eleitoralismo,
abre-se guarda de uma das coisas mais fundamentais
do Brasil, que é a estabilidade monetária. O principal
instrumento da distribuição de renda é a estabilidade
monetária. A inflação é concentradora de renda, além
de ser desequilibradora de todo sistema produtivo e
social. Por isso, é preciso que haja muitos discursos
como o seu, mas é preciso algo mais, que eu não sei
o que é, algum gesto desta Casa no sentido de impedir que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja abolida,
como se a gente fosse também abolir a Lei Áurea, a
Lei da Independência e trazer de volta o monstro da
inflação. Eu espero que outros tragam este discurso,
que possamos debater este assunto e que possamos
parar a irresponsabilidade fiscal que está se avizinhando no Brasil.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Senador, muito obrigado pelo seu
aparte, como sempre profundo, de muita dimensão.
Meu enfoque principal nesta tarde, no Senado,
é o ataque que a Lei de Responsabilidade Fiscal está
recebendo. Tentativas houve antes, mas, infelizmente, não se concretizaram. Agora, não. Agora a Presidente mandou uma proposta para cá, que está sendo
discutida.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é tudo isso que
V. Exª, com muita lucidez, abordou. Ela é o sustentáculo
do Plano Real. Sem a Lei de Responsabilidade Fiscal
o Plano Real não teria sucesso. O País não tinha moeda, Senador Cristovam. E V. Exª, que é um estudioso,
sabe que país nenhum do mundo sem moeda é país.
O Plano Real, quando foi criado, poderia ter sido a repetição do Plano Cruzado, Plano Verão. Contudo foi
engenhoso e teve os seus desdobramentos, dentre os
quais se destaca o Proer – programa de reestruturação
e recuperação de bancos – que foi importante naquela
ocasião, embora extremamente combatido pelo PT –,
e a Lei de Responsabilidade Fiscal que não pode ser
flexibilizada. Isso é uma imoralidade, uma irresponsabilidade da Presidente da República para atender ao
Prefeito de São Paulo. Não podemos ver isso e ficar
calados. É obrigação nossa como ex-gestor, como ex-Prefeito do Recife, como ex-Governador do Estado,
como cumpridor da Lei de Responsabilidade Fiscal, vir
aqui e fazer uma advertência. Isso não pode acontecer
com o silêncio do Senado Federal.
Ouço novamente V. Exª.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Peço a permissão de V. Exª mais uma vez.
V. Exª disse uma coisa muito importante que gostaria
de levantar: é a ideia de que não é país aquele que
não tem moeda. Moeda tem de ter o mesmo nível de
sacralidade da bandeira e do hino.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Exatamente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – A bandeira de um país é a sua moeda.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – País sem moeda não é país.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não é país. Além disso, fica um caos
sem uma moeda. Por isso, a gente tem de zelar. Se
tem uma coisa que faltou... A Lei de Responsabilidade
Fiscal foi a base do Plano Real.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Fundamental.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Fundamental. A mesma coisa, aliás,
Plano Real = Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que
– e eu vou mais longe – deveria ter vindo com a independência do Banco Central, coisa que não estão
querendo discutir. O Ministro Mantega disse: “Não é
preciso a independência do Banco Central porque ele
já é independente.” Se ele já é independente, então declaremos a independência dele. Tanto não o é que este
deve ser o único país do mundo em que o Presidente
do Banco Central é Ministro de Governo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – O Presidente do Banco Central não zela
pela política do Governo, ele zela pela manutenção
dessa bandeira nacional que é a moeda, por isso, tem
de ser independente, tem de ser uma instância que
esteja acima da vontade do governo da hora. Já fui
candidato a presidente, fiquei muito longe de ganhar,
mas sempre dizia: não quero ser presidente com a dependência do Banco Central. Por quê? Porque minha
mania por educação iria fazer com que eu gastasse
tanto dinheiro com educação que era capaz de a inflação voltar. E, para ser responsável, eu precisaria da
Lei de Responsabilidade Fiscal e de um Banco Central
independente. O Brasil precisa dessas duas coisas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Concordo inteiramente com V. Exª,
Senador Cristovam Buarque. A Senhora Dilma não
teve condições de pagar para ver a política do Banco
Central, mas sustentou os juros até onde não podia
sustentar, depois baixou os juros. A inflação começou
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a ficar desordenada, ela voltou a elevar os juros que
já estão na casa dos 10%.
Dilma usa a Petrobras como moeda eleitoral. Não
reajusta o preço da gasolina preocupada com a opinião
pública. Deixa a gasolina como está, não mexe com
isso, em contrapartida está quebrando a Petrobras e
vai quebrar o País.
Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª pela sua
tolerância, já estou no final do meu discurso.
Não há como acreditar que este Governo realmente se preocupa com os ajustes das contas públicas, quando insiste em aprovar...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – ... propostas que transformam a Lei de
Responsabilidade Fiscal em letra morta. Como integrante da Bancada de Oposição, cumpro o meu papel
de alertar, de cobrar do Governo um comportamento
mais responsável, mais sério, que não coloque em
risco práticas governamentais que são uma conquista
do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Jarbas Vasconcelos, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e
passo a Presidência ao Senador Cristovam.
O Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Passo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Senador Cristovam Buarque, cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento.
Cumprimento o Senador Jarbas Vasconcelos, as Senadoras e Senadores, os ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado. Sr. Presidente, eu
gostaria de usar a tribuna na tarde de hoje para tratar
de temas nacionais. Ao longo desta semana, teremos
outras oportunidades, mas não posso deixar de voltar
a um tema local que considero da maior importância.
Na semana passada, os jornais do Distrito Federal noticiaram com grande destaque a prisão de dois
administradores regionais acusados de negociarem
licenças para construção de grandes empreendimentos imobiliários, que estariam descumprindo normas
urbanísticas e ambientais.
Quero aproveitar este momento, de forma muito
serena, para fazer uma reflexão sobre o modelo de
gestão das administrações regionais vigente hoje, no

1092

80758 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Distrito Federal, demonstrando que este modelo está
falido e que nós precisamos buscar alternativas para
modificá-lo e fazer com que efetivamente as administrações possam cumprir o seu papel.
Em primeiro lugar, é importante registrar, Senador
Cristovam, que em relação às administrações regionais,
o Governador do Distrito Federal, Agnelo, descumpre
mais um compromisso. V. Exª é testemunha de que
na campanha o Governador disse que não nomearia
nenhum administrador regional que não morasse na
cidade. No último levantamento feito pelo meu gabinete, das 31 regiões administrativas do Distrito Federal,
12 administradores sequer moravam nas cidades que
administram.
Os jornais o Correio Braziliense, o Jornal de Brasília, as televisões e as rádios têm mostrado que em
grande parte dessas administrações regionais, praticamente na maior parte da estrutura administrativa dessas regiões administrativas – em algumas quase todos
os servidores, se não todos, na maior parte – muitos
servidores são comissionados, são servidores que são
nomeados por aquele administrador regional quando
entra e que saem quando ele sai. E ao saírem, levam
junto toda a memória daquela administração regional.
É assim que tem funcionado o Distrito Federal.
Um deputado distrital barganha com o Governador, em
troca de um apoio político designa, indica, nomeia um
administrador regional. Alguns são mais sensíveis, outros menos. Em muitos casos o administrador regional
serve mais ao deputado que o indicou do que ao conjunto da população. Não tem autonomia para decidir,
precisa sempre da aquiescência do parlamentar que
o indicou e, como disse, quando vai embora, aqueles
cargos são trocados, e com isso vai-se embora a memória da administração regional.
Hoje, qualquer empresário no Distrito Federal,
qualquer comerciante sabe da dificuldade que é para
retirar um alvará, para retirar uma licença de construção. Primeiro porque não há uma legislação clara.
O Governo do Distrito Federal foi incapaz, até este
momento, de produzir uma legislação clara sobre o
tema, o que acaba favorecendo a criação de dificuldades para a posterior venda de facilidades. Também
há demora porque não há pessoal qualificado para
analisar os projetos.
Há alguns meses, eu participei de um debate
na Asbraco, Associação Brasileira de Construtores, e
um dirigente revelou que, numa importante administração regional do Distrito Federal, a diretora de projetos, nomeada segundo os critérios aos quais estou
me referindo, era uma nutricionista. Então, quando era
apresentado um projeto de engenharia ou um projeto
de arquitetura, aquela pessoa não tinha a menor ca-
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pacidade técnica para avaliar se aquele projeto era
adequado ou não.
O Distrito Federal aprovou, recentemente, uma
lei de concursos públicos, nós aprovamos, aqui, no
Senado, uma Lei Geral de Concursos Públicos para
a Administração Federal, que tramita na Câmara dos
Deputados, para defender que precisamos criar uma
carreira para as administrações regionais do Distrito
Federal.
Num Núcleo de Governança e Gestão, um dos
doze núcleos temáticos que o PSB instalou, desde o
início do ano, para pensar Brasília, Senador Cristovam,
nós já detectamos a necessidade de profissionalizar a
administração do Distrito Federal como um todo, mas,
especialmente no caso das administrações regionais,
nós precisamos ter uma carreira com gente qualificada, com gente competente, com gente preparada,
com gente selecionada por critérios impessoais, para
que sejam recrutados para a Administração Pública
os melhores quadros de engenheiros, de arquitetos,
de gestores, enfim, um conjunto de profissionais que
tenham a capacidade de analisar, do ponto de vista
técnico, sempre submetido à lei, os projetos submetidos à administração regional, eliminando, com isso,
qualquer tipo de clientelismo político, qualquer tipo de
favorecimento e garantindo agilidade, porque é importante garantir agilidade na apreciação dos projetos,
mas também é importante fazer com que essa agilidade seja submetida a critérios técnicos. É isso que
se quer, é isso que se imagina, é isso que se propõe
numa cidade moderna como deve ser Brasília.
Portanto, esta é a minha primeira constatação:
esse modelo está falido e precisamos alterá-lo. E a
primeira questão importante é a criação de uma carreira para as administrações regionais e a realização
de concurso público para selecionar os melhores valores para compor essas administrações.
Mas também quero aqui me referir a uma proposta de emenda à Constituição que, quando Deputado
Federal, apresentei na Câmara dos Deputados e que
reapresentei no Senado, prevendo – sei que V. Exª é
favorável a ela porque já ouvi várias declarações de
V. Exª neste sentido – a eleição direta dos administradores regionais.
Nós não podemos mais negar isso à população
que mora nas cidades do Distrito Federal, que conhece os problemas das cidades do Distrito Federal, que
convive diariamente com esses problemas, de saúde,
de mobilidade urbana, de segurança, de lixo, de entulho nas ruas, uma série de problemas, que conhece as
pessoas que vivem nas cidades e que têm condições
de liderar um processo de administração daquelas cidades, pessoas articuladas, pessoas comprometidas.
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Portanto, nada mais justo, nada mais lógico, no
momento em que estamos ampliando, avançando no
processo democrático em nosso País, em que a democracia se consolida como um bem, um patrimônio
da população brasileira, que a população do Distrito
Federal ter o direito de escolher o seu administrador
regional.
A nossa proposta, Senador Cristovam, primeiro,
exige que o candidato a administrador regional tenha
domicílio na cidade, seja morador da cidade há pelo
menos um ano, que é o mesmo período, a mesma antecedência que todos nós Parlamentares ou Prefeitos
temos que ter de domicílio eleitoral.
Na nossa proposta, nós não pretendemos, não
queremos criar Município, o que sabemos que é proibido pela Constituição Federal e com o que concordamos. O Distrito Federal é indivisível; portanto, não
pode haver criação de Municípios no Distrito Federal.
Também não queremos, não propomos a criação
de Câmara de Vereadores, não propomos a criação de
despesas. Pelo contrário, a nossa proposta reduz despesas, porque nós queremos que, junto com a eleição
do administrador regional, ou antes dela, sejam criadas
as carreiras das administrações regionais, para que ali
haja um corpo técnico que garanta a continuidade de
toda a memória da administração regional, a análise
técnica dos projetos.
O administrador será o grande articulador político
daquela comunidade, o grande representante daquela
comunidade junto ao Governador.
Portanto, não há nenhuma criação de despesa,
apenas o aprofundamento da democracia, porque, ao
invés de o administrador ser indicado pelo Governador a partir de conchavo com um ou outro Deputado
Distrital, ele será escolhido pela comunidade. Será fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal,
terá que responder ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal. Esse é o princípio.
E é claro que, ao realizarmos a eleição direta para
administrador regional das cidades do Distrito Federal,
nós teremos a oportunidade de promover um debate
sobre as cidades. Muitas vezes, as eleições no Distrito
Federal acontecem debatendo-se temas genéricos, de
interesse do Distrito Federal, mas genéricos, quando,
na verdade, também é importante aprofundar o debate sobre as cidades, sobre a vocação de cada cidade,
sobre os problemas de cada cidade. Tem cidade que
tem problemas diferentes das outras. Uma cidade como
Brazlândia, por exemplo, muito distante do Plano Piloto
e que tem grande parte de sua população se dirigindo
ao Plano Piloto para trabalhar todo dia, tem problemas
muito graves de mobilidade urbana do que cidades
como o Guará, por exemplo, muito mais próxima do
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Plano Piloto. E uma eleição direta para administrador
regional vai propiciar o quê? Um debate sobre os problemas da cidade. Os candidatos vão se apresentar
e vão ser reconhecidos pelos eleitores, porque eles,
os candidatos, moram nas cidades, têm uma vida nas
cidades, prestam serviços nas cidades, conhecem os
problemas da cidade, e, portanto, estão mais aptas a
defender suas cidades.
Alguns argumentam: e se o administrador regional
eleito for de um partido de oposição ao Governador?
Não há problema. Nós não temos, muitas vezes... V.
Exª governou Brasília e o Presidente era Fernando
Henrique Cardoso. V. Exª era de um partido que fazia
oposição a Fernando Henrique Cardoso. Nós temos
Governadores com Prefeitos de outros partidos. O País
está avançando na sua democracia e nós temos que
ter um tratamento institucional, republicano. E é claro
que, se um Governador retaliar uma cidade porque o
administrador regional é eleito por outro partido, ele
será prejudicado na eleição seguinte, porque a população saberá identificar que ele retaliou.
Agora, eu entendo, eu sei que essa ideia não
é simples, mas é importante que ela seja executada,
seja debatida e seja implementada, e nós faremos os
ajustes que precisarão ser feitos no plano local.
O que nós queremos, com essa proposta de
emenda à Constituição, é determinar uma diretriz
importante: que os administradores regionais do Distrito Federal sejam eleitos pelo voto direto da comunidade. Depois, vamos discutir, no âmbito da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, no âmbito interno, se
nós garantimos que parte da arrecadação do Distrito
Federal, de acordo com a população de cada cidade,
vá para aquela cidade, dando ao administrador certa
autonomia para gastar uma parcela daqueles recursos para pequenas obras, obras de pequenos investimentos, obras de conservação da cidade. Vamos fazer
esse debate sem medo. Vamos fazer esse debate com
tranquilidade, com profundidade, vendo o que é melhor
para o Distrito Federal.
Agora, é impensável imaginar uma cidade como
Ceilândia, por exemplo, que está entre as cem maiores brasileiras, sem o direito de escolher o seu administrador regional. A Ceilândia já teve administrador
regional que não morava lá. Imaginem, numa cidade
de 400 mil habitantes, o desapreço que é para com a
população local! A administradora da Estrutural, por
exemplo, não mora lá. Por que ela é a administradora? Por que é esposa do Presidente do PT? Esse é o
critério? Será que a Estrutural não tem gente qualificada – certamente, há –, gente que conhece melhor
os problemas, que convive com a população, para administrar aquela cidade?
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Esse debate precisa ser feito. Ele precisa ser feito
para o bem do Distrito Federal.
Senador Cristovam, outro dia, quando V. Exª não
estava presente, eu o elogiava, algo que faço com muito
prazer. Brasília já foi reconhecida nacionalmente – os
brasilienses tinham grande orgulho disto – em função
de ideias, de projetos executados, de boas ideias executadas que contaram, desde o primeiro momento, com
a mobilização e a participação da população. A ideia
do respeito à faixa de pedestre é um marco civilizatório
na vida da cidade, que a cidade incorporou. Mesmo
com os governos seguintes não divulgando isso, não
fazendo publicidade disso e até, pelo contrário, muitas
vezes nem pintando as faixas de pedestre, aquilo foi
absorvido e assumido pela população de Brasília. Falo
de ideias como o Bolsa-Escola, que, depois, evoluiu
para o Bolsa Família, de ideias positivas como o Prove,
o Programa de Verticalização da Pequena Produção
Agrícola do Distrito Federal, programas bem-sucedidos
que garantiram uma melhora na qualidade de vida das
pessoas, boas ideias implementadas, baratas, algumas até com pouquíssimo custo, que faziam com que
o custo-benefício fosse excelente e produzissem uma
grande autoestima na população do Distrito Federal.
Quando o brasiliense viajava para qualquer lugar do Brasil, quando ia visitar um parente e dizia que
era de Brasília, as pessoas se sentiam orgulhosas de
serem lembradas em função disso. Hoje, estamos vivendo o inverso dessa moeda. Hoje, muitas vezes, o
morador de Brasília, de todas as cidades do Distrito
Federal, é constrangido quando viaja para qualquer
lugar do Brasil porque lhe é atribuída uma prática que
não é a prática do cidadão do Distrito Federal, que
não é a prática da grande maioria dos moradores, da
esmagadora maioria dos moradores da Ceilândia, de
Taguatinga, do Gama, de Planaltina, das diversas cidades do Distrito Federal, que, na sua grande maioria,
são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas
batalhadoras, que estão passando um sufoco danado
porque há problema de mobilidade urbana, a saúde
não consegue atender, a educação não é de boa qualidade, a insegurança aumenta... Essas pessoas ficam
muito machucadas na sua autoestima quando lhe são
atribuídas práticas que não são as da população do
Distrito Federal.
Portanto, hoje entrei em contato com o Relator
dessa matéria, entrei em contato com o Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Vital do Rêgo, que me disse que a pauta para a
reunião da próxima quarta-feira já foi distribuída, mas
que, se houver entendimento, ela pode até entrar como
extrapauta ou que, se isso não for possível, ela entrará
na pauta da quarta-feira da semana que vem.
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Eu entendo que chegou a hora de o Senado dar
esta contribuição no sentido de aprovar a proposta de
emenda à Constituição que define eleição direta para
administradores regionais. Depois, os ajustes serão
feitos no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas é importante que o princípio norteador, o
princípio que aprofunda a democracia possa ser aprovado pelo Senado.
Tenho dito que estamos avançando, embora com
muitos percalços, estamos evoluindo do ponto de vista
da democracia.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muitas vezes não nos damos
conta de que há pouco mais de 30 vivíamos em uma
ditadura e hoje não apenas vivemos numa democracia como conquistamos a Lei da Ficha Limpa, a
Lei da Transparência, a Lei do Acesso à Informação;
aprovamos aqui no Senado a redução do número de
assinaturas para projeto de iniciativa popular; quiçá
aprovaremos esta semana o voto aberto em todas as
suas modalidades – nós defendemos isso; sei que V.
Exª também defende Senador Cristovam.
Então entendo que este é o momento de avançarmos, de darmos um passo importante do ponto de
vista do aperfeiçoamento da organização político-administrativa do Distrito Federal, aprovando a eleição
direta para administradores regionais.
Esse é o apelo que faço ao Senado. Entendo que
o Senado dará essa contribuição ao Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Rodrigo, antes
de encerrar a sessão, quero aqui lembrar que essa
sua ideia nada tem a ver com o Governo atual, porque
o senhor defende isso desde seu primeiro mandato
como deputado distrital. Então é uma velha bandeira.
E cada vez me convenço mais de que é uma bandeira
correta. Essa ideia de que será de um partido diferente
do Governo, se não tolerarmos isso, então não poderá
haver prefeito de cidade de partido diferente do partido
do governador.
Sou francamente favorável e tenho certeza de
que, para a moral, para a ética, para a honestidade dos
governos, isso vai ajudar muito. O eleitor vai se sentir
vinculado, fiscal. Hoje ele não se sente, é um animal
estranho que chega ali para dirigir a cidade, aí acontece o que a gente está vendo: administrador preso!
O Brasil não está sabendo, mas, no Distrito Federal,
há prefeitos – que aqui se chamam administradores –
presos por corrupção, porque ganhavam dinheiro para
autorizar licenciamentos e construções.
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Se fosse eleição direta para esses prefeitos, administradores, tenho certeza de que o nosso risco
seria menor. Por isso, parabenizo sua luta e estou do
seu lado nisso.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Fora do microfone.) – Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Antes de encerrar a sessão, faço as seguintes leituras.
O Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– N° 99, de 2013 (n° 484/2013, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indica-
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ção do Senhor JOÃO BATISTA DE REZENDE
para ser reconduzido ao cargo de Membro do
Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
– N° 100, de 2013 (n° 485/2013, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor IGOR VILAS BOAS DE
FREITAS para exercer o cargo de Membro
do Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), na vaga da Srª
Emilia Maria Silva Ribeiro.
São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – As matérias vão à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – O Senado Federal recebeu também da Senhora Presidente da República as
seguintes Mensagens:
– N° 97, de 2013 (n° 494/2013, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor ROBERTO GONÇALVES
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DE LIMA para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional do Cinema (Ancine), na vaga
do Sr. Glauber Piva Gonçalves.
– N° 98, de 2013 (n° 495/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Doutor HAMAN TABOSA DE MORAES E
CÓRDOVA para exercer o cargo de Defensor
Público-Geral da União.
São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – A Mensagem n° 97, de
2013, vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte; e a Mensagem n° 98, de 2013, vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – 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
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 81, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 2013 (nº 5.740/2013, na Casa
de origem), de iniciativa da Presidência da República, que autoriza o Poder Executivo federal
a instituir serviço social autônomo denominado
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER e dá outras providências.
Pareceres favoráveis ao projeto e contrários à
Emenda nº 1, sob nºs 1.220 e 1.221, de 2013, das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Pimentel; e de Agricultura e
Reforma Agrária, Relator: Senador Acir Gurgacz.
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.11.2013)
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 82, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 82, de 2013 (nº 6.053/2013, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação de
Funções Comissionadas do DNIT – FCDNIT,
no Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Rodrigues.
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.11.2013)
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22A, DE 2000
Continuação da votação, 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. (Orçamento Impositivo)
Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
4
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.
5
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,
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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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
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art. 47 e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52, ao § 2º do art. 55 e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Pareceres sob nºs 1.063 e 1.205, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre as Propostas),
favorável, com votos em separado dos Senadores Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e
contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 755, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto
nos casos em que menciona, terminando com
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nº 645 e 1.205, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, 28 e 43, de
2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera os artigos 47 e 52 da Constituição
Federal, para estabelecer o voto aberto nas deliberação de cada casa e do Congresso Nacional.
Parecer sob nº 1.205, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Sérgio Souza, favorável à Proposta de Emenda
à Constituição nº 43, de 2013, pela inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen, e pela rejeição
das Emendas nºs 2 e 3-Plen a ela apresentadas; pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nº 20, de 2013, bem como pela
inadmissibilidade da Emenda nº 1-Plen a ela
apresentada; e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 28, de 2013.
11
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.
12
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

NOVEMBRO
DE 2013
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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.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda 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.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos
do Requerimento nº 239, de 2011)
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;
– 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.
15
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.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 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, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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19
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
20
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
22
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).
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23
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).
24
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).
25
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).
26
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).
27
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).
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28
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).
29
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).
30
REQUERIMENTO
Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66,
72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230, 243,
248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21,
75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382,
de 2012, todos Complementares, a fim de que
tenha tramitação autônoma (limites de gastos
com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
31
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).
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32
REQUERIMENTO
Nº 1.247, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zezé Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 330, de 2013, além da Comissão constante
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do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(proteção, tratamento e uso dos dados pessoais).
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Apoio Governo/PDT – DF) – Está encerrada a sessão.
Boa noite para cada uma e cada um.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 49 minutos.)
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