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Ata da 204ª, Sessão, Preparatória da Legislatura
do Projeto Jovem Senador 2013,
em 18 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Davim e do Jovem Senador Ivanlis Nascimento da Costa

(Inicia-se a reunião às 9 horas e 16 minutos e
encerra-se às 10 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV-RN) – Bom dia a todos.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão
do Programa Jovem Senador.
A presente sessão destina-se à posse dos jovens Senadores e à eleição e posse do Presidente,
Vice-Presidente e Secretários do Programa Jovem
Senador 2013.
Convido a Senadora Eunice Michilles para tomar
assento à Mesa, ela que foi a primeira Senadora da
República. Portanto, gostaria de homenagear, com
uma salva de palmas, a primeira Senadora do Brasil.
(Palmas.)
Convido a Senadora Ana Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
que está secretariando esta sessão solene.
Registro a presença das autoridades presentes a
esta sessão: Prefeito do Município de Marema, Santa
Catarina, Exmo Sr. Valdomiro Beviláqua; Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Marema, Exmo
Sr. Vereador Valdair Chitolina; Secretário de Educação
do Acre, Sr. Daniel Queiroz Santana; Secretária-Executiva do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, Srª Nilce Rosa da Costa; Coordenador da Assist
Card, parceiro do Programa Jovem Senador 2013, Sr.
Alexandre Valotto; Coordenadores Estaduais do Jovem
Senador: Vera Lúcia Pires, da Secretaria Estadual de
Educação do Acre; Rosineide Machado Urtiga, da
Secretaria Estadual de Educação de Alagoas; Márcia
Rodrigues Cavalcanti da Silva, da Secretaria Estadual
de Educação de Pernambuco; Ricardo Addeo, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo; Négile
Dorneles Melo, da Secretaria Estadual de Educação
do Maranhão; Adilson Batista, da Secretaria Estadual

de Educação do Paraná; Rômulo Augusto, da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte.
Senhores e Senhoras, familiares, parentes e
acompanhantes dos Jovens Senadores, também aqui
presentes a esta sessão, Senadora Ana Rita, Senadora Eunice Michilles, Srs. Jovens Senadores e Senadoras, autoridades já citadas, pelo segundo ano, tenho
a honra e a satisfação de presidir a Comissão deste
venturoso Programa Jovem Senador.
Confesso a vocês que, no primeiro contato que
tive com o projeto, encantei-me com a iniciativa por
inteiro. Acho que esse projeto tem um longo alcance social e é, sobretudo, pedagógico, pois contempla
aprendizado de lado a lado, aprendizado de mão dupla. Vocês conhecem e aprendem o funcionamento da
mais alta Casa Legislativa do Brasil. Vocês discutem,
vocês propõem, vocês votam e deixam aqui projetos
que passarão pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa e que, em sendo aprovados,
tramitarão como matérias originárias do Senado. Vocês
deixam, pois, de fato, algo concreto.
E o fato de vocês estarem aqui já é, sem sombra de dúvida, uma grande vitória na vida de cada um
de vocês. A vida da gente é intercalada com vitórias,
conquistas, momentos inesquecíveis. Eu tenho a mais
absoluta certeza de que o momento que vocês estão
vivenciando hoje ficará marcado de forma indelével na
memória e no coração de todos.
Vocês concorreram com milhares de outros jovens
que, como vocês, acalentavam – e ainda acalentam
– o sonho de estar aqui participando, debatendo, discutindo, tentando dar uma contribuição na construção
desta sociedade tão plural que é a sociedade brasileira, neste momento em que nós vivemos, nessa busca
incessante, angustiante e buliçosa da alma dos jovens
no sentido de ver um mundo melhor, uma sociedade
mais justa, mais igualitária, enfim, aquela vontade que
todo jovem tem de participar efetivamente no dia a dia
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do Município, do Estado, do Brasil. E são poucos os
que chegam aqui. São privilegiados os que chegam
aqui; mas, sobretudo, são pessoas diferenciadas, são
talentos como vocês que conseguem transpor os obstáculos naturais de quaisquer que sejam as disputas,
principalmente uma disputa nacional, um concurso
nacional em que se observa e se realça o talento, a
capacidade e, sobretudo, a sensibilidade social que
vocês colocaram e que, por isso mesmo, venceram o
concurso nacional do Jovem Senador.
E aqui vocês estão. Vocês têm uma oportunidade ímpar. Vocês têm o que quase ninguém no Brasil
tem: a oportunidade de sentar nestas cadeiras, de
discutir durante esses dias problemas que afligem a
juventude no Brasil. E vocês têm a oportunidade única
de encaminhar soluções, propor projetos, conhecer e
debater com profundidade alguns temas. Quem sabe
a solução desses problemas que serão discutidos por
todos vocês poderá surgir desse debate, e as propostas, encaminhadas pelo Senado Jovem.
Quero dar-lhes as boas-vindas e parabenizá-los.
Sei que aqui há a representação da juventude do Brasil
de todos os Estados; jovens que vieram lá do interior
dos seus Estados, vivendo realidades díspares, realidades diferentes da dos grandes centros, mas que,
nem por isso, tiveram dificuldade em externar o sentimento, em externar a preocupação, e, seguramente,
terão capacidade também de encaminhar as soluções
para os problemas aqui levantados.
Parabéns a todos vocês! Que a estada de vocês
no Senado Federal, como Senadores Jovens, seja frutífera, pró-ativa, uma estada em que haja aprendizado.
Aproveitem bem este momento! Este momento ficará
marcado na vida de cada um. Parabéns a todos vocês!
Bom proveito, e que façam um belo mandato nestes
dias de Senadores Jovens do Brasil.
Eu gostaria de registrar a presença do Jovem
Senador de 2012, ano passado, Edson Dionísio, de
Sergipe, que está aqui prestigiando a sessão de instalação e prestigiando todos vocês.
Convido a Senadora Ana Rita para fazer a chamada nominal dos Jovens Senadores para que recebam os seus diplomas.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– É com imenso prazer que inicio convidando o Ivanlis
Nascimento da Costa, da Bahia.
Seja bem-vindo! Muito bem! (Palmas.)
Convido agora o Márcio Dias Bugine Júnior, do
Rio de Janeiro.
Seja bem-vindo, Márcio! (Palmas.)
Convido a Ana Paula Feitosa Freitas, do Maranhão.
Seja bem-vinda, Ana Paula! Muito bem! (Palmas.)
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Convido agora o Antonio Victor Cardoso da Silva, do Pará.
Seja bem-vindo, Antonio Victor! (Palmas.)
Convido agora a Ana Luiza Cabral Laet, de Pernambuco.
Seja bem-vinda, Ana Luiza! (Palmas.)
Convido a Ágata Pereira, de São Paulo.
Seja bem-vinda, Ágata! (Palmas.)
Convido Willian Alexander Ramos, de Minas Gerais.
Seja bem-vindo, Willian! (Palmas.)
Convido Beatriz Vitalino Borges Pereira, de Goiás.
Seja bem-vinda, Beatriz. (Palmas.)
Convido João Vitor Silva, de Mato-Grosso.
Seja bem-vindo, João Vitor. (Palmas.)
Convido Daniele Verza Marcon, do Rio Grande
do Sul.
Seja bem-vinda, Daniele. (Palmas.)
Convido Joyce Xavier Pacheco, de Ceará.
Também seja bem-vinda. (Palmas.)
Convido Andrisley Kelly Pereira da Silva, da Paraíba.
Seja bem-vinda, Andrisley. (Palmas.)
Convido Verônica Vicente Monteiro, do Espírito
Santo, minha conterrânea.
Seja bem-vinda, Verônica. (Palmas.)
Convido Isamara Cardoso de Brito, do Piauí.
Seja bem-vinda, Isamara. (Palmas.)
Convido Danielle Pereira de Almeida, do Rio
Grande do Norte.
Seja bem-vinda, Danielle, conterrânea do Senador Paulo Davim e também da Senadora Eunice,
não é isso?
Ah! A Senadora Eunice é do Amazonas.
Desculpe, Senadora.
Muito bem! (Palmas.)
Convido a Daniela Moro, de Santa Catarina.
Seja bem-vinda, Daniela. (Palmas.)
Convido a Layanne Almeida Cezário, de Alagoas.
Seja bem-vinda, Layanne. (Palmas.)
Convido a Jéssica Horta França Menezes, de
Sergipe.
Seja bem-vinda, Jéssica. (Palmas.)
Convido o Rayesley Ricarte Costa, do Amazonas.
Esse é o conterrâneo da Senadora Eunice.
Seja bem-vindo, Rayesley. (Palmas.)
Convido Jhenifer Mezzomo Spagnol, do Paraná.
Seja bem-vinda, Jhenifer. (Palmas.)
Convido Aline da Conceição Andrade, do Acre.
Seja bem-vinda, Aline. (Palmas.)
Convido Loysleny Elias França, de Mato Grosso do Sul.
Seja bem-vinda, Loysleny. (Palmas.)
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Convido Samuel da Silva de Andrade, do Distrito Federal.
Seja bem-vindo, Samuel. (Palmas.)
Convido Lucas Evangelista de Lima Terceiro, de
Rondônia.
Muito bem, Lucas, seja bem-vindo. (Palmas.)
Convido Maria Eduarda Nunes da Silva, de Tocantins.
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Seja bem-vinda, Maria Eduarda. (Palmas.)
Convido Danielle dos Santos Araújo, do Amapá.
Seja bem-vinda Danielle. (Palmas.)
Convido Marta Almeida Pereira, de Roraima.
Seja bem-vinda Marta. (Palmas.)
São os seguintes diplomas dos Jovens Senadores:
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Gostaria de parabenizar todas e todos e dizer com
muita alegria, Senador Paulo Davim, que, pelo que eu
vi, mais de dois terços dos jovens Senadores e jovens
Senadoras são compostos por mulheres. Isso é muito bom para nós mulheres. Pelo menos no Programa
Senado Jovem Brasileiro nós somos maioria. Isso é
muito bom.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – É verdade.
Ontem, na reunião, na primeira reunião que nós
tivemos, eu fiz esse registro, e o faço com muito orgulho, Senadora Ana Rita, porque no meu Estado, no Rio
Grande do Norte, as mulheres sempre tiveram lugar
de destaque na política. Foi lá no Rio Grande do Norte
o primeiro voto feminino; foi lá no Rio Grande do Norte que uma mulher conseguiu ser eleita pela primeira
vez prefeita; lá no Rio Grande do Norte sempre tivemos governadoras, prefeitas de capital, das maiores
cidades, sempre tivemos representação feminina na
Bancada federal; foi lá no Rio Grande do Norte onde
surgiu a semente do feminismo do Brasil através de
Nísia Floresta.
Portanto, quando eu vejo um plenário repleto de
Jovens Senadoras – 19 a 8; foi goleada –, eu fico muito
feliz porque é tendência natural do mundo as mulheres ocuparem o seu lugar na sociedade e em todas as
atividades, sobretudo, na política. Portanto, parabéns
às mulheres do Brasil.
Convido a Jovem Senadora Jhenifer Mezzomo
Spagnol, representante do Estado do Paraná, para
comparecer à mesa a fim de prestar o compromisso.
A escolha da Jovem Senadora Jhenifer é pelo
fato de ela ser a mais Jovem Senadora do Senado
Jovem deste ano.
Convido todos os Jovens Senadores para, de
pé, prestarem o compromisso. E convido todos os
presentes para, de pé, ouvirem o juramento da Jovem
Senadora Jhenifer.
A SRª JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL – Compromisso. Prometo guardar a Constituição Federal e as
leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Jovem Senadora. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Prestarão, agora, o compromisso os
demais Jovens Senadores, que, ao serem chamados,
dirão “Assim prometo!”.
Eu convido a Senadora Ana Rita para fazer a
chamada de compromisso dos Jovens Senadores.
A ordem de chamada obedece à criação dos Estados, não obedece à ordem alfabética.
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Prestarão, agora, o compromisso os demais Jovens
Senadores e Senadoras, que, ao serem chamados,
dirão “Assim prometo!”.
Vamos proceder à chamada na ordem de criação dos Estados.
Pelo Estado da Bahia, Ivanlis Nascimento da
Costa.
O SR. IVANLIS NASCIMENTO DA COSTA –
Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Rio de Janeiro, Márcio Dias
Bugine Júnior.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado do Maranhão, Ana Paula Feitosa Freitas.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado do Pará, Antônio Victor Cardoso da Silva.
O SR. ANTÔNIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado de Pernambuco, Ana Luíza Cabral Laet.
A SRª ANA LUÍZA CABRAL LAET – Assim
prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado de São Paulo, Ágata Pereira.
A SRª ÁGATA PEREIRA – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado de Minas Gerais, Willian Alexander Ramos.
O SR. WILLIAN ALEXANDER RAMOS – Assim
prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado de Goiás, Beatriz Vitalino Borges Pereira.
A SRª BEATRIZ VITALINO BORGES PEREIRA
– Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado de Mato Grosso, João Vitor Silva.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Rio Grande do Sul, Daniele
Verza Marcon.
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Ceará, Joyce Xavier Pacheco.
A SRª JOYCE XAVIER PACHECO – Assim prometo.
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado da Paraíba, Andrisley Kelly Pereira
da Silva.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA
– Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Espírito Santo, Verônica Vicente Monteiro.
A SRª VERÔNICA VICENTE MONTEIRO – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Piauí, Isamara Cardoso de Brito.
A SRª ISAMARA CARDOSO DE BRITO – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Rio Grande do Norte, Danielle
Pereira de Almeida.
A SRª DANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA –
Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado de Santa Catarina, Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado do Alagoas, Layanne Almeida Cezário.
A SRª LAYANNE ALMEIDA CEZÁRIO – Assim
prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado de Sergipe, Jéssica Horta França
Menezes.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado do Amazonas, Rayesley Ricarte Costa.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA – Assim
prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – A representante do Estado do Paraná, Jhenifer
Mezzomo Spagnol, já prestou o compromisso.
Pelo Estado do Acre, Aline da Conceição Andrade.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE –
Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Loysleny
Elias França.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Assim
prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Distrito Federal, Samuel da Silva de Andrade.
O SR. SAMUEL DA SILVA DE ANDRADE – Assim prometo.
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado de Rondônia, Lucas Evangelista
de Lima Terceiro.
O SR. LUCAS EVANGELISTA DE LIMA TERCEIRO – Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado do Tocantins, Maria Eduarda Nunes da Silva.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pelo Estado do Amapá, Danielle dos Santos Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO –
Assim prometo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pelo Estado de Roraima, Marta Almeida Pereira.
A SRª MARTA ALMEIDA PEREIRA – Assim
prometo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Declaro V. Exªs investidos dos mandatos
de Jovens Senadoras e de Jovens Senadores. Parabéns! (Palmas.)
Convido todos a permanecerem de pé para cantarmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Passaremos agora ao processo de
eleição da Mesa.
Por favor, podem sentar.
Passaremos ao processo de eleição da Mesa
Diretora do Projeto Jovem Senador.
A Presidência esclarece ao Plenário que a eleição
dos membros da Mesa será realizada por escrutínio
secreto, exigida maioria simples dos votos, presente
a maioria absoluta dos Jovens Senadores.
As Jovens Senadoras e os Jovens Senadores
serão chamados e deverão se dirigir à Mesa para receber a cédula e, em seguida, registrar o voto no local
da votação. Além do registro do voto, não deve haver
nenhuma outra marca na cédula. Havendo alguma
marca na cédula, o voto será anulado.
A Jovem Senadora ou o Jovem Senador mais
votado será o Presidente; o segundo mais votado será
o Vice-Presidente; o terceiro mais votado será o 1º
Secretário; o quarto mais votado será o 2º Secretário.
No caso de empate para alguns dos cargos, assumirá o Jovem Senador de mais idade entre aqueles que
empataram.
A Presidência designa a Jovem Senadora Aline
da Conceição Andrade e as Jovens Senadoras Maria
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Eduarda Nunes da Silva e Jheniffer Mezzomo Spagnol para atuarem como auxiliares na condução dos
trabalhos.
Onde estão as jovens? São elas Maria Eduarda,
Aline e Jheniffer.
Como eu já disse há algum tempo, a Senadora
Ana Rita é a Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Exatamente nessa
Comissão, na Comissão presidida pela Senadora Ana
Rita, as matérias produzidas pelos Jovens Senadores
serão analisadas.
Convido a Senadora Ana Rita para proceder à
chamada dos Jovens Senadores, para eles receberem
as cédulas e efetuarem a votação.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Eu inicio, então, convidando a proceder à votação Ivanlis Nascimento da Costa, da Bahia. (Pausa.)
Agora, convido Márcio Dias Bugine Júnior, do Rio
de Janeiro. (Pausa.)
Em seguida, convido Ana Paula Feitosa Freitas,
do Maranhão. (Pausa.)
Após a Ana Paula, será a vez de Antonio Victor
Cardoso da Silva, do Pará. (Pausa.)
Antonio Victor, onde está você? Pode subir aqui,
Antonio Victor Cardoso da Silva, do Pará. (Pausa.)
Convido, agora, Ana Luiza Cabral Laet, de Pernambuco. (Pausa.)
Ágata Pereira, de São Paulo. (Pausa.)
Willian Alexander Ramos, de Minas Gerais. (Pausa.)
Beatriz Vitalino Borges Pereira, de Goiás. (Pausa.)
João Vitor Silva, de Mato Grosso. (Pausa.)
Daniele Verza Marcon, do Rio Grande do Sul.
(Pausa.)
Joyce Xavier Pacheco, do Ceará. (Pausa.)
Andrisley Kelly Pereira da Silva, da Paraíba. (Pausa.)
Verônica Vicente Monteiro, do Espírito Santo.
(Pausa.)
Isamara Cardoso de Brito, do Piauí. (Pausa.)
Danielle Pereira de Almeida, do Rio Grande do
Norte. (Pausa.)
Daniela Moro, de Santa Catarina. (Pausa.)
Layanne Almeida Cezário, de Alagoas. (Pausa.)
Jéssica Horta França Menezes, de Sergipe. (Pausa.)
Rayesley Ricarte Costa, do Amazonas. (Pausa.)
Jhenifer Mezzomo Spagnol, do Paraná. (Pausa.)
Aline da Conceição Andrade, do Acre. (Pausa.)
Loysleny Elias França, do Mato Grosso do Sul.
(Pausa.)
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Samuel da Silva de Andrade, do Distrito Federal. (Pausa.)
Lucas Evangelista de Lima Terceiro, de Rondônia. (Pausa.)
Maria Eduarda Nunes da Silva, de Tocantins.
(Pausa.)
Danielle dos Santos Araújo, do Amapá. (Pausa.)
Marta Almeida Pereira, de Roraima. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Declaro encerrada a votação.
Determino às jovens Senadoras já anunciadas
anteriormente que procedam à contabilização dos
votos, verificando se o número de cédulas coincide
com o dos votantes.
Passo a palavra à Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Quero, primeiro, parabenizar todas as jovens
Senadoras e todos os jovens Senadores.
Esperamos que vocês passem esse período aqui
realmente trazendo uma importante contribuição para o
Senado Federal e para o povo brasileiro, apresentando
iniciativas de projetos de lei importantes que possam ser
acolhidos pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Será uma honra apreciar os projetos que vocês poderão produzir durante esse período.
Quero agradecer muito a presença de vocês e
dos seus familiares.
Parabenizo também o próprio Senado Federal
por esta importante iniciativa. É o sexto ano que realizamos uma atividade como esta do Programa Senado
Jovem Brasileiro. É uma experiência muito rica. Com
certeza vocês também poderão, a partir desta experiência, quem sabe, no futuro, ser de fato Senadores
eleitos pelos seus Estados, Senadoras eleitas, e aqui
representarem toda a Federação brasileira.
Parabéns para vocês e sucesso nessa caminhada!
Vou pedir desculpas porque preciso me ausentar
agora. Vou presidir uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Dentro da disponibilidade de
vocês, também poderão acompanhar, se for possível,
fazendo-se presentes.
Muito obrigada.
Um abraço para vocês, felicidades e boa sorte!
Parabéns mesmo! Fiquei muito feliz de estar aqui
com vocês nesta manhã de hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Foram encontradas nas urnas 27 cédulas, número que coincide com o número de votantes.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Foi eleito Presidente do Senado Jovem
Ivanlis Nascimento da Costa, da Bahia; e Vice-Presidente, Rayesley Ricarte Costa, do Amazonas. Quanto
ao 1º e ao 2º Secretários, estamos com um empate.
Portanto, de acordo com as normas, vamos obedecer
ao critério de desempate pela idade. Daqui a pouco,
vamos chegar ao veredicto final. (Pausa.)
Tenho a honra de proclamar os nomes dos eleitos.
Presidente do Senado Jovem: Ivanlis Nascimento
da Costa, da Bahia, com seis votos.
Vice-Presidente: Rayesley Ricarte Costa, do Estado do Amazonas.
Primeira Secretária: eleita com três votos, Maria Eduarda Nunes da Silva, do Estado do Tocantins.
Segunda Secretária: Aline da Conceição Andrade, do Estado do Acre, eleita também com três votos.
Foram esses os eleitos.
Determino a destruição das cédulas de votação
pela Secretaria-Geral da Mesa.
Antes de convidar o Presidente para assumir a
presidência dos trabalhos, passo a palavra à Senadora Eunice Michiles, primeira mulher Senadora da República do Brasil, para fazer a saudação aos Jovens
Senadores.
A SRª EUNICE MICHILES MALTY – Sr. Presidente desta Mesa, Sr. Presidente eleito, Srs. Senadores,
eu quero parabenizar, em primeiro lugar, esta Casa
por essa iniciativa tão fantástica, que até me comove,
e, depois, parabenizar cada um de vocês, porque são
vencedores. Se estão aqui, é porque são vencedores.
Eu quero lembrar a vocês uma coisa: isso é muito
bom para vocês. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu não teria ficado tão apavorada quando cheguei
aqui. Quando vocês forem eleitos realmente como Senadores, vocês já passaram por essa escola, vocês já
sabem como funciona.
Eu cheguei aqui sem conhecer nada. Vocês podem imaginar como eu estava apavorada sendo a
única mulher a entrar neste recinto totalmente cheio
de homens. E aqueles homens monstros da política,
monstros sagrados, que só víamos na televisão. Eu
entrei apavorada. Vocês nem imaginam o medo com
que cheguei aqui, mas, graças a Deus, sempre conseguimos achar o nosso caminho.
Eu quero dizer alguma coisa a vocês: que vocês
continuem com esse idealismo, com essa vontade de
ajudar, com esse entusiasmo; que a juventude de vocês sirva para arejar aquilo que não está funcionando
bem; que vocês nunca se deixem pautar pelos maus
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exemplos. Eles sempre existirão não só na política,
mas em toda a sociedade. Sempre existirão, os maus
e os bons.
Por isso, sejam vocês aqueles que estão ao lado
dos bons, dos honestos, dos sinceros, dos trabalhadores, dos idealistas. Sejam vocês aqueles que realmente
lutam para que tenhamos um Brasil melhor.
Eu me lembro de que, quando eu era criança, já
faz muito tempo, ouvia sempre meus pais dizerem que
o esteio da sociedade se firma no tripé: Deus, pátria e
família. Hoje isso está meio em desuso, infelizmente.
Que vocês tenham sempre Deus acima de tudo,
porque se os homens não veem, Deus sempre vê.
Pátria é a nossa mãe, às vezes doente, às vezes com
problemas, às vezes não exatamente como gostaríamos, mas é a nossa mãe. Nós temos que defendê-la,
temos que amá-la, temos que procurar o bem dessa
pátria. E depois, então, a nossa família.
Que sejam esses os principais objetivos da nossa vida, da vida de vocês. E muito obrigada por vocês
trazerem esse entusiasmo, por vocês estarem pensando em coisas sérias, não apenas em diversão, o que
é muito justo na idade de vocês, mas muito mais no
futuro de nossa Pátria, no futuro de vocês. Que vocês
sejam abençoados, que tenham uma vida produtiva,
que essa vida possa realmente influenciar outros jovens para que pautem suas vidas também por ideais.
Muito obrigada por esta oportunidade de conhecer vocês.
E quero desejar a cada um todo o sucesso, toda
a felicidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Eu queria apenas fazer um comentário,
Senadora Eunice: foram 19 Senadoras e 8 Senadores,
mas o Presidente foi um Senador.
A SRª EUNICE MICHELIS MALTY – Isso ainda
faz parte da nossa cultura.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Agora, evidentemente, continua o predomínio na Mesa de mulheres.
Portanto, eu convido o Presidente eleito, o Vice-Presidente e as Secretárias a tomarem assento à
mesa.
Convido Ivanlis Nascimento da Costa, Presidente
eleito do Senado Jovem, para assumir a Presidência
dos trabalhos.
Convido todos os eleitos para assumirem também:
o Vice-Presidente, o 1º e o 2º Secretários.

34

82800 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Transfiro a Presidência dos trabalhos para o Presidente eleito do Senado Jovem, Ivanlis Nascimento
da Costa. (Palmas.)
O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivanlis Nascimento da Costa, Presidente do Senado Jovem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa.) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, meus queridos
colegas Jovens Senadores e Jovens Senadoras, senhoras e senhores, é com um sentimento de alegria muito
grande que assumo a posição que me foi confiada por
meus colegas. É uma grande honra ter a oportunidade
de coordenar as atividades que iremos desempenhar
nos próximos dias. Agradeço a todos pelo voto de confiança e prometo me esforçar para estar à altura das
expectativas de todos vocês. (Palmas.)
Sei que falo por todos quando digo que estamos
felizes, por representarmos nossos Estados desde que
soubemos do sucesso das nossas redações, entre
tantas outras escritas por jovens tão bem qualificados
quanto nós em todo o País, tivemos consciência da seriedade da nossa tarefa: representar toda uma juventude
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que anseia por mudança, anseia por ter vez e por ter
voz nessa grande e bela democracia chamada Brasil.
E é com a consciência da grandeza dessa tarefa
que vamos desempenhar nosso papel nos próximos
dias, fazendo valer a oportunidade de mostrar nossas
ideias e defender nossas opiniões no Senado Federal,
um dos principais pilares do nosso Estado democrático de direito. Que nossas propostas e nossas ideias
sejam ouvidas e consideradas com carinho, pois elas,
tenho certeza, traduzem o sentimento e os anseios da
grande maioria da juventude brasileira.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Antes de encerrar a presente sessão, informo a denominação das comissões em que ocorrerão
os debates com o intuito de elaborar sugestões de leis
do projeto do Senado Jovem: Comissão de Assuntos
Educacionais, Comissão de Gestão e Financiamento
da Educação, Comissão de Direitos Humanos e do
Meio Ambiente.
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 30 minutos.)
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Ata da 205ª Sessão, Especial,
em 18 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Wilder Morais.
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 36 minutos
e encerra-se às 12 horas e 7 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco Minoria/DEM – GO) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 155 anos de existência da Polícia Militar do Estado de Goiás, nos termos dos Requerimentos nºs 915
e 1.057, de 2013, do Senador Wilder Pedro de Morais.
Para compor a Mesa, convido o representante
do Governo de Goiás, Exmo Sr. Governador Marconi
Perillo Júnior; o Secretário de Estado de Segurança
Pública de Goiás, Delegado Federal Joaquim Cláudio
Figueiredo Mesquita. (Palmas.)
Convido também, para compor a Mesa, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás,
Coronel Silvio Benedito Alves. (Palmas.)
Convido também o Coronel do Estado Maior,
Victor Dragalzew. (Palmas.)
Convido a todos para, em posição de respeito,
ouvirmos o Hino Nacional, que será executado pela
Banda da Polícia Militar do Estado de Goiás.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco Minoria/DEM – GO) – Neste momento, fará uso da palavra
o Sr. Secretário de Segurança Pública do Estado de
Goiás, Dr. Joaquim Mesquita, neste ato representando
o Governador do Estado.
O SR. JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA – Bom dia a todos!
Exmo Sr. Senador Wilder Morais, neste ato presidindo esta sessão especial; meu caro Coronel Silvio,
Comandante Geral da Polícia Militar; Coronel Dragalzew, senhoras e senhores oficiais e praças da Polícia
Militar do Estado de Goiás, autoridades, convidados,
para mim, é motivo de satisfação representar o Governador Marconi Perillo nesta sessão especial, que
homenageia a Polícia Militar do Estado de Goiás pela
comemoração dos seus 155 anos de existência.
O Governador, infelizmente, não pôde estar presente, mas me encarregou de representá-lo e trans-

mitir a V. Exª, Senador Wilder, os agradecimentos por
esta sessão especial, e também ao Coronel Silvio,
Comandante Geral da Polícia Militar, e a todos os policiais militares por esse evento que marca o aniversário
de uma instituição respeitada no Estado de Goiás e
reconhecida em todo o cenário da segurança pública
do nosso País.
Na condição de Secretário de Segurança Pública, também felicito a iniciativa e cumprimento todos
os policiais militares. Para mim, é bastante emblemático que tenhamos esta sessão hoje, um dia após um
evento de grande envergadura no Estado de Goiás, na
cidade de Caldas Novas, em que tivemos a participação preponderante e fundamental das forças de segurança e, sobretudo, da Polícia Militar, para que tudo
transcorresse dentro da normalidade, com segurança,
conforme planejamento que foi feito pelo Comandante
Geral, dando, mais uma vez, essa importante corporação a demonstração da sua competência e do seu
compromisso com os cidadãos do Estado de Goiás.
Meus cumprimentos a todos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco Minoria/DEM – GO) – Agradeço as suas palavras, Dr.
Joaquim Mesquita, e o parabenizo pelo seu trabalho.
Neste momento, fará uso da palavra o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel Silvio Benedito Alves.
O SR. SILVIO BENEDITO ALVES – Bom dia a
todos!
Queria, neste dia tão honroso, numa manhã tão
maravilhosa, nesta sessão especial e solene em homenagem aos 155 anos da Polícia Militar do Estado
de Goiás, agradecer ao Exmo Senador Wilder Pedro
Morais pela propositura desta homenagem à nossa
Polícia Militar.
Outrora, recebemos a homenagem na Câmara
Federal e hoje, com muito orgulho, com muita honra,
recebemos esta homenagem aqui no Senado Federal.
Eu queria cumprimentar, de igual modo, o Exmo
Dr. Joaquim Mesquita, nosso Secretário de Segurança Pública, que muito dignifica e também nos honra,
aqui representando o Exmo Governador Marconi Perillo.
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Cumprimento o Cel. Victor Dragalzew Júnior,
nosso Chefe do Estado Maior Estratégico, e, na sua
pessoa, quero cumprimentar todos os demais coronéis
que se fazem presentes neste Senado Federal.
Cumprimento o Cel. Nonato, ex-Comandante
Geral.
Cumprimento o ex-Deputado Federal Rosiron
Wayne.
Cumprimento o assessor parlamentar do nosso
Secretário, Dr. Georton.
Cumprimento o Prefeito Willis Antonio de Morais, da cidade de Taquaral, irmão do nosso Senador
e amigo da Polícia Militar, que também nos dá a grata
satisfação de estar conosco nesta manhã.
Cumprimento o Prefeito Paulo Sérgio de Rezende, de Hidrolândia, que também se faz acompanhar
de toda uma comitiva de vereadores daquela cidade.
Muito obrigado pelas presenças.
Quero cumprimentar S. Exª, o Senador da República Renan Calheiros, Presidente desta Casa, Presidente do Senado Federal.
Antes de prosseguir com as minhas palavras,
não poderia deixar de externar a imensa satisfação e
orgulho de estar nesta Casa, aqui no Senado Federal,
diante de autoridades tão ilustres como V. Exªs e demais
autoridades aqui nominadas, bem como mencionar,
de forma especial, o Senador Wilder Morais, de quem
partiu a iniciativa de nos agraciar com esta sessão solene em homenagem aos 155 anos da Polícia Militar
de Goiás, a qual penso estar muito além de nossas
humildes pretensões. Tamanha deferência nos deixa
lisonjeados, orgulhosos e felizes por estarmos aqui.
Senhoras e senhores, bom dia!
Inicialmente, quero agradecer ao Todo Poderoso
Deus pela dádiva da vida e por permitir compartilhar
com todos aqui presentes um momento tão importante.
No dia 28 de julho, ao celebrarmos os 155 anos
da Polícia Militar de Goiás, percebemos o quanto nosso
Estado cresceu e prosperou, assim como a força policial,
que se transformou em uma das mais respeitadas instituições do País.
Criada em 1858 pelo então presidente da Província
de Goyaz, Dr. Januário da Gama Cerqueira, a força policial
de Goiás, composta por 1 tenente, 2 alferes, 2 sargentos, 1 furiel e 41 praças, se tornou, ao longo dos anos,
motivo de grande orgulho pelo intenso trabalho realizado em defesa da cidadania e do crescimento de Goiás.
A Polícia Militar que temos hoje conta com o efetivo de, aproximadamente, 12 mil homens e mulheres,
que cumprem, com dedicação e responsabilidade, a
missão de proteger pessoas, combater a criminalidade
e fazer cumprir as leis em todos os 246 Municípios e
os 80 Distritos de nosso Estado.
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De janeiro a outubro deste ano, a PM de Goiás
recapturou 3.194 foragidos da Justiça, efetuou a prisão em flagrante de 5.546 mil pessoas por tráfico de
drogas, por porte ou posse ilegal de arma de fogo, por
receptação, por homicídios, roubos, furtos e outras modalidades criminosas. Foram registrados, ainda, 2.491
termos circunstanciados de ocorrência.
Em dez meses, deflagramos mais de 35 mil operações policiais e abordamos – pasmem os senhores
– 555.952 pessoas, o que equivale a dizer que quase
a metade da nossa capital, total, foi abordada pela
Polícia Militar.
As ações resultaram em 4.576 apreensões de
drogas e 2.167 apreensões de armas de fogo ilegais.
Durante as abordagens e bloqueios montados em pontos estratégicos, mais de 10 mil veículos com registro
de furto e roubo também foram recuperados pela PM.
Esses números refletem o trabalho de policiais
militares corajosos, que deixam seus lares e suas famílias, sem saber, até mesmo, se irão voltar para suas
casas ao final do dia.
A Polícia Militar de Goiás tem sido, ao longo de sua
história, maior que todos os obstáculos. Atravessamos
períodos de crise, aprendemos com os nossos erros e
aperfeiçoamos nosso modo de fazer segurança pública.
Padronizamos nossas técnicas com a implantação do Procedimento Operacional Padrão (POP), que
se tornou referência para outras Polícias Militares do
nosso País.
Investimos na tecnologia, tornando-a a nossa
aliada. O Siscop (Sistema de Controle Operacional) é
a mais recente ferramenta tecnológica criada por nós,
que permite o acompanhamento, em tempo real, de
ocorrências, informações sobre locais, dias e horários
de incidência de crimes, além do número de policiais,
viaturas e operações em andamento.
Preparada para atuar para atuar com rapidez e
eficiência, a PM goiana conta ainda com efetivo especializado nas mais diversas áreas de atuação.
Recentemente, criamos o batalhão de eventos,
com o objetivo de garantir a segurança de grandes
espetáculos, eventos populares e culturais realizados
em nosso Estado. O policiamento comunitário, eficiente modelo de interação e trabalho conjunto, se tornou
cada vez mais presente. Investimos na consolidação
de parcerias e ações integradas com as Polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros,
Ministério Público, guardas municipais, superintendências municipais de trânsito, juizados da infância e juventude, órgãos de fiscalização, líderes comunitários,
empresários, comerciantes e representantes dos mais
diversos segmentos.
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Nas recentes manifestações populares que se
propagaram pelo País, a Polícia Militar de Goiás se
tornou exemplo para o Brasil e para o mundo ao garantir o exercício pleno da democracia e da liberdade
de expressão. Com a distribuição de rosas, celebramos
um permanente convite à paz. A Polícia Militar distribuiu
mais de 10 mil rosas aos manifestantes.
Através do reconhecimento profissional e aquisição de novas viaturas e equipamentos, a Polícia Militar
de Goiás vive um momento histórico. Atualmente, a
PM dispõe de uma frota composta por 1.370 viaturas
locadas, além da frota própria de 472 veículos e 537
motocicletas.
Este ano, o Governo do Estado, no primeiro semestre, investiu mais de R$11 milhões na aquisição
de 500 capacetes antitumulto, um caminhão Iveco ano
2013 para a nossa cavalaria, 7 mil coletes antibalísticos, 100 fuzis Parafal, 2.500 pistolas calibre .40, 300
mil munições calibre .40 e 5 mil munições de precisão.
Sabemos que a estrutura e os materiais de trabalho são essenciais, mas a atuação da Polícia Militar
vai além das ações repressivas. Os Colégios Militares se tornaram referência em qualidade de ensino,
conquistando um dos melhores indicadores do Ideb
(Índices de Desenvolvimento de Educação Básica)
do Estado. Desenvolvemos e intensificamos o trabalho preventivo. Desde que foi implantado em Goiás,
o Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência (Proerd) já contemplou mais de 600 mil
crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas em todo o Estado.
Sabemos que não se faz segurança pública apenas com um bom policiamento. Esse é um tema complexo e depende da participação efetiva de vários
setores da sociedade. Por isso, estamos interagindo
cada vez mais com os diversos segmentos, ouvindo o
cidadão de bem e quebrando paradigmas que separam
as pessoas da corporação.
Essa é a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás,
uma polícia comunitária, que caminha de mãos dadas
com a sociedade; uma polícia proativa, que compartilha responsabilidades e que estimula a participação
de todos em busca de um Estado melhor e cada vez
mais seguro.
Antes de finalizar minhas palavras, agradeço a
todos os oficiais e a todas os praças que aqui se fazem presentes.
Quero agradecer, de forma especialíssima também, aos alunos dos Colégios Militares Hugo de Carvalho Ramos e Vasco dos Reis, que aqui também nos
honram com suas presenças.
Finalizo minhas palavras, registrando os mais
sinceros sentimentos de gratidão ao Exmo Presidente
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do Senado, Renan Calheiros, e, de forma especialíssima, ao Exmo Senador Wilder Morais, amigo da Polícia
Militar e autor desta propositura em homenagem aos
155 anos da Polícia Militar de Goiás.
Agradeço ao Senado Federal e a todos os Senadores a disposição em contribuir com o trabalho
das Polícias Militares e com as ações para reforçar a
segurança pública no País.
Meu muito obrigado. Bom dia a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco Minoria/DEM – GO) – Cumprimento o Comandante Geral
da Polícia Militar de Goiás, Coronel Silvio Benedito.
Não posso deixar de dizer que fiquei impressionado com os números por você explanado. Por isso
faz diferença a Polícia no Estado de Goiás, que tem
feito um grande papel.
Passo a palavra ao Chefe de Estado Maior, Coronel Victor Dragalzew.
O SR. VICTOR DRAGALZEW – Muito bom dia
a todos.
Quero, de forma muito especial, cumprimentar
S. Exª o Senador Wilder Morais, amigo da Polícia Militar, que fez essa propositura em homenagem aos 155
anos da Polícia Militar.
Quero cumprimentar o Exmo Sr. Secretário de
Segurança Pública, o Sr. Delegado de Polícia Joaquim Mesquita. Cumprimento também o Exmo Sr. Coronel Comandante Geral Silvio Benedito Alves, todos
os oficiais, praças, alunos dos Colégios Militares e a
banda de música.
E, aproveitando a oportunidade, gostaríamos de
chamar o Senador Wilder Morais, para que o nosso
Comandante Geral possa, em nome de toda a Polícia
Militar, prestar-lhe uma homenagem singela, mas que
para nós é uma grande honraria, repassando a V. Exª,
Senador, a maior comenda que a Policia Militar do Estado de Goiás tem. (Palmas.)
Gostaria de ler o histórico desta comenda da Polícia Militar para que todos tomem conhecimento da
sua importância neste ato que está sendo repassado
pelo nosso Comandante Geral ao Exmo Sr. Senador
Wilder Morais.
A Ordem do Mérito Tiradentes foi criada na
Polícia do Estado de Goiás através do Decreto
nº 6.758, de 18 de julho de 2008, com a finalidade de reconhecer e valorizar as autoridades e entidades civis e corporações militares
pelas ações e méritos excepcionais em prol
da instituição.
Nasceu a partir da Medalha Tiradentes, atribuindo a esta uma nova classificação dividida
em três graus: Comendador, Grande-Oficial e
Grã-Cruz.
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Todos aqueles que antes da instituição da Ordem foram agraciados com a Medalha Tiradentes passam a ter a titulação de Comendador.
Como parte relevante da história da corporação, foi instituída no ano do sesquicentenário
da Polícia Militar do Estado de Goiás e trata-se
de uma referência ao alferes Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, patrono de todas as
polícias militares do Brasil, por seu valor inestimável e exemplo que rompem as fronteiras
do tempo, mantendo viva a chama do amor à
Pátria em nossos corações.
Passo a ler.
Conselho da Ordem do Mérito Tiradentes.
O Governador do Estado de Goiás, Grão-Mestre da Ordem do Mérito Tiradentes, nos
termos do Decreto nº 6.758, de 18 de julho
de 2008, confere a Wilder Pedro de Morais o
grau de Grã-Cruz por seus relevantes serviços
à Corporação.
Goiânia, 26 de julho de 2013.
O documento é assinado por Marconi Ferreira
Perillo Júnior, Grão-Mestre, Governador do Estado de
Goiás. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco Minoria/DEM – GO) – Agradeço pela honraria. Sei o que
representa a Medalha do Mérito Tiradentes Grã-Cruz.
Comprometo-me sempre a representar a Polícia Militar
do meu Estado, o Estado de Goiás.
Agradeço ao Coronel Victor Dragalzew.
Agora, eu também gostaria de proferir algumas
palavras sobre a Polícia Militar de Goiás.
Bom dia a todos!
Eu gostaria de cumprimentar o Secretário de Segurança Pública de Goiás, Joaquim Mesquita; o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás,
Coronel Silvio Benedito Alves, e, em sua pessoa, todos
os coronéis e tenentes-coronéis aqui presentes; o Vereador Deivison Costa, aqui representando a Câmara
Municipal de Goiânia; os estudantes do Colégio Militar
de Goiás, futuros militares aqui presentes; o Prefeito
de Hidrolândia, o Paulinho, que nos honra com sua
presença, que atendeu ao nosso convite.
Cumprimento, em especial, a minha mãe, que
veio de Goiânia para participar desta sessão.
Obrigado pela presença, minha mãe, Maria Angélica de Morais.
E cumprimento meu irmão, que é Prefeito da cidade de Taquaral, o Ziro, que está aqui também.
Ziro, obrigado pela presença.
Quero cumprimentar todos os presentes aqui.

NOVEMBRO
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Parabenizo a Banda Militar que hoje tão bem
executou o Hino Nacional no Senado.
Saúdo as demais autoridades presentes, a imprensa, todos os colaboradores do meu gabinete.
Secretário e Comandante Geral da Polícia Militar,
hoje é um dia muito especial para mim e para todo o
Estado de Goiás. Tive a honra de ser o Senador que
propôs a realização desta sessão solene, que tem por
objetivo reconhecer os esforços de todos os integrantes da Polícia Militar de Goiás.
Tenho a certeza de que também é um dia feliz
para todo o Estado, que é protegido, há mais de 155
anos, por uma Polícia Militar comprometida com o
bem-estar da população.
A Polícia Militar de Goiás tem uma bela história,
que começou em 1858, com o objetivo de manter a
paz e a tranquilidade da nossa capital, à época Vila
Boa. Em 1865, com pouco mais de sete anos de existência, a nossa Polícia Militar desempenhou um papel
importante para a soberania do Brasil, pois, quando
o Estado de Mato Grosso foi invadido pelo Paraguai,
foi a PM de Goiás que assumiu a responsabilidade da
logística do Exército na batalha no Rio Coxim e também no sul e no norte do Mato Grosso. A ação da PM
de Goiás ajudou o Brasil a vencer aquela guerra e a
manter a soberania.
Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, os Estados brasileiros passaram a
usufruir de uma maior autonomia, e, consequentemente, as Polícias tiveram de se moldar às necessidades
impostas pelo regime.
A nossa Constituição diz que a segurança pública
é um dever do Estado e um direito de todos, e é bom
ver que, em Goiás, a nossa Polícia Militar se esforça, dia após dia, para garantir segurança para toda a
sociedade, pois o desenvolvimento social, a geração
de novos empregos e a atração de investimentos só
acontecem em um ambiente de estabilidade social.
Sem a Polícia Militar, esse ambiente não existiria. A
Polícia Militar do Estado de Goiás garantiu e garante
o ambiente de segurança que foi importante para que
Goiás fosse o Estado que, proporcionalmente, mais
atraiu investimentos privados no País nos últimos tempos, gerando mais emprego, renda e inclusão social.
Por isso, quero saudar cada policial militar do Estado de Goiás e do Brasil, que superam as dificuldades
do cotidiano, que trabalham além do que a letra da lei
exige, que colocam em risco suas vidas próprias em
prol da paz social.
Vocês, policiais militares, são os verdadeiros
heróis. Por tudo isso, ficam aqui meus mais sinceros
elogios e o reconhecimento ao trabalho de cada um
de vocês.
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Neste dia tão importante, Coronel Silvio, apresento um projeto de lei para regulamentar a bonificação recebida pelos policiais militares que apreendem
armas ilegais. Essa é a minha contribuição para atender a uma demanda da categoria e para mostrar que
meu mandato de Senador está comprometido com a
agenda da Polícia Militar.
Façam de mim um bom soldado. Quero ser o
Senador que mais trabalha para a valorização da Polícia Militar.
Vida longa à Polícia Militar, que faz de Goiás um
bom Estado para se viver!
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de cumprimentar a Jovem Senadora de 2013 representante
do Estado de Goiás, Beatriz Vitalino Borges Pereira,
que está aqui presente.
Obrigado pela sua presença.
Cumprimento também o Assessor Militar representante do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o
Tenente-Coronel Willian Pereira da Silva.
Obrigado pela presença.
Cumprimento ainda o nosso assessor parlamentar Alessandri, a quem agradeço a presença. Foi quem
conduziu todo este evento, junto com minha assessoria do Senado.
Agradeço a todos pela presença.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB-GO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na pessoa do Comandante
Silvio Benedito Alves, este valoroso oficial da Polícia
Militar de Goiás, parabenizamos todo o efetivo da corporação, que tem feito relevantes serviços em favor da
proteção da sociedade goiana.
Cada um dos senhores, do soldado ao coronel,
é uma peça chave na segurança do nosso Estado e
merece nossa admiração e apreço.
Todos contribuem para que a nossa Polícia Militar, que completa 155 anos, seja considerada uma das
melhores, senão a melhor, corporação de todo o Brasil.
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Quem acompanha a história da PMGO sabe como
tem sido feito um esforço permanente de aperfeiçoamento profissional e de reequipamento da corporação.
Nossa Polícia Militar é uma tropa permanentemente motivada para a ação a qualquer tempo, a
qualquer hora.
Isso é de fundamental importância, porque temos certeza de que o empenho de quem doa a vida
à proteção da sociedade é a mola mestra no combate
à criminalidade.
Mas é difícil combater a crime, sobretudo no
Brasil, em que a polícia cumpre o dever de prender o
marginal num dia, mas acaba por reencontrá-lo solto
pela Justiça no dia seguinte.
É preciso dizer aqui da necessidade de mudarmos
as leis penais no Brasil no sentido de que os marginais
sejam, de fato, afastados do convívio social e punidos
severamente.
Não é justo que o cidadão de bem se torne refém
de quem venha a transgredir a lei, sobretudo em razão
de um sistema que confere benefícios a marginais que
jamais poderiam merecê-lo.
Prezado Comandante da Polícia Militar, nós temos
acompanhado o esforço de Vossa Excelência, juntamente com a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança
Pública, para garantir ao povo goiano o sagrado direito
de ir vir sem ser molestado por bandidos e marginais.
Acreditamos que, com as novas leis aprovadas
por iniciativa do Governador Marconi Perillo, veremos
uma Polícia Militar cada vez mais qualificada e profissionalizada, com remunerações compatíveis e um
efetivo adequado para o tamanho de nossa população.
Receba, Comandante, os nossos cumprimentos e
admiração neste dia de honra e glória para a valorosa
tropa que garante a segurança do Estado de Goiás.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco Minoria/DEM – GO) – Nada mais havendo a tratar, vou
declarar encerrada a presente sessão.
Obrigado a todos.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 7 minutos.)
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Ata da 206ª Sessão, Não Deliberativa,
de 18 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Ricardo Ferraço e Paulo Davim.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e
encerra-se às 16 horas e 44 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT– RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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 356 a 375, 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) – Encerrou-se na última quinta-feira
o prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 494, de 2008, da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia
que disciplina a forma, os prazos e os meios de
preservação e transferência de dados informáticos mantidos por fornecedores de serviço a
autoridades públicas, para fins de investigação
de crimes praticados contra crianças e adolescentes, e dá outras providências; e
– 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.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT– RS) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 16 de novembro do corrente,
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para edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº
620, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou
em 9 de outubro de 2013, convertida no Projeto de
Lei de Conversão nº 22, 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT– RS) – A Presidência comunica o término
do prazo de vigência, em 15 de novembro do corrente, da Medida Provisória nº 623, de 2013, que altera
a Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013, para dispor
sobre operações de crédito rural relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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 despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº
15.163, de 2013, na origem, do Supremo Tribunal Fe-
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deral, comunicando que a Corte, em Sessão Plenária,
proferiu decisão colegiada nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.543, que declara a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n° 12.034, de 2009,
nos termos da certidão de julgamento encaminhada.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício n° 15.163/2013
Brasília, 7 de novembro de 2013
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4543
REQTE.(S): PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.:PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
ADV.(A/S): MARIA APARECIDA SILVA DA ROCHA
CORTIZ E OUTRO(A/S)
(Seção de Processos do Controle Concentrado e Reclamações)
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico que o Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Plenária, proferiu decisão colegiada nos autos
em epígrafe, nos termos da certidão de julgamento de
cópia anexa.
Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa,
Presidente.
Documento assinado digitalmente
PLENÁRIO
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.543
PROCED. DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S) PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
ADV.(A/S) : MARIA APARECIDA SILVA DA ROCHA
CORTIZ E OUTRO(A/S)
CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, julgou procedente a ação
direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 5°
da Lei n° 12.034, de 29 de setembro de 2009. Votou
o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
neste julgamento, o Ministro Marco Aurélio. Falaram,
pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República,
e, pelo amicus curiae Partido Democrático Trabalhista,
o Dr. Marcos Ribeiro de Ribeiro. Plenário, 06.11.2013.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de
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Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa
Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros.
p/ Luiz Tomimatsu, Assessor-Chefe do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT– RS) – O Ofício nº 15.163, de 2013, será
juntado ao processado do Projeto de Lei da Câmara
nº 141, de 2009.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT– RS) – Há oradores inscritos: Senador
Rodrigo Rollemberg, Senador Eunício Oliveira, Senador Jorge Viana, Senador Ricardo Ferraço, Senadora
Ana Rita.
Senador Ricardo Ferraço, eu o convido a vir à
tribuna pelo tempo de 20 minutos. Em seguida, a Senadora Ana Rita e, depois, este Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na véspera da sessão
do Congresso brasileiro, ao que tudo indica, estaremos
anulando a sessão que injusta e covardemente cassou
o mandato do ex-Presidente da República João Goulart.
Até mesmo durante os dias em que seus restos mortais foram recebidos com pompa de Chefe de Estado,
aqui em Brasília, julguei, na condição de Presidente
da Comissão de Relações Exteriores, fazer, junto com
a minha equipe, uma pesquisa e um trabalho mais
apurado para identificar o tipo de legado e se algum
legado houve desse período naquilo que está diretamente ligado à política externa brasileira, procedendo
ao resgate político e simbólico de um líder cuja passagem pela vida pública brasileira merece estudos mais
aprofundados e também imparciais.
Na visão maniqueísta que caracterizava o regime
militar brasileiro, que de resto toldava aqueles tempos
sombrios de Guerra Fria e de esquematismos ideológicos, a análise do papel desempenhado por Jango
acabara reduzida, artificial e de maneira precipitada,
ao de um líder que não soube interromper a espiral
radical que feriu de morte nossa democracia e nos
levou à ditadura.
Durante as duas décadas do regime militar, o
Presidente Jango, deposto, foi apresentado como um
líder tíbio, cuja incapacidade política o tornou vítima
de uma espécie de getulismo sem Getúlio, empurrado, é verdade, pela retórica ativista do seu cunhado
ex-Governador Leonel Brizola. Essa imagem estava,
a meu juízo, errada e foi injusta com Jango.
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Felizmente, a historiografia, ao revisitar aquele
período, e a biografia do ex-Presidente vão revelando
complexidades, antes pouco conhecidas, e triunfos
esquecidos que, em retrospecto, fazem do período
uma fonte relevante e duradoura de influências que até
hoje são de extraordinária validade para o nosso País.
Fazendo uma avaliação do legado do ex-Presidente Jango, pude compreender que a diplomacia do
seu período de governo foi marcada por elementos e
conceitos que não apenas sobreviveram, mas influenciaram a política externa em certas fases do regime
militar, além de continuarem válidos como expressão
de alguns dos valores mais caros e permanentes da
atuação internacional do nosso País.
Na história diplomática do Brasil republicano, Sr.
Presidente, iniciada com a obra formadora do Barão
do Rio Branco, que, em verdade, trazia do período
monárquico seus alicerces, um dos pontos de inflexão mais importantes foi a chamada Política Externa
Independente.
Articulada publicamente, pela primeira vez, por
Jânio Quadros, em artigo na tradicional e conceituada revista Foreign Affairs, a ideia, em resumo, era que
uma perspectiva nova deveria nortear nossa estratégia
diplomática, possibilitando ao nosso País escapar da
bipolaridade rígida da Guerra Fria, na busca de espaços
de atuação que fossem compatíveis com o potencial
de nossos interesses e com a diversidade embutida
em nossa histórica formação.
Os poucos meses do ex-Presidente Jânio Quadros no Palácio do Planalto não se revelaram suficientes para que aquela visão ambiciosa fosse plenamente
traduzida em ação diplomática efetiva, consequente e
articulada. A verdade é que coube ao seu sucessor, ao
ex-Presidente João Goulart, como Presidente, o mérito
de ver concretizada a Política Externa Independente
como uma estratégia ampla e bem-sucedida de atuação diplomática.
Em outras palavras, ao confronto conjuntural da
época Leste-Oeste, justificativa ideológica da Guerra
Fria, o Brasil almejava opor, até como antinomia, o binômio Norte-Sul.
Esse refinamento da Política Externa Independente, que passou a ter uma forte dimensão econômica
e social, pode-se dizer que também é legado do ex-Presidente João Goulart. Aliás, essa concepção refletia
a evolução de outras áreas do conhecimento durante
aquele período do pós-Segunda Guerra, quando novas
teorias econômicas e as ciências sociais aperfeiçoavam
instrumentos de análise que servissem à quebra do
determinismo que teimava em buscar a preservação
do status quo nas relações internacionais.
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Foi nesse contexto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de revisão de teorias econômicas sobre
as razões para a riqueza e para a pobreza das nações
que o Brasil, em boa hora, articulou a Política Externa
Independente, no bojo da qual, para além do não alinhamento automático face ao bipolarismo ideológico,
se impunha proteger nossa industrialização, ainda que
por substituição de importações, e diversificar nossa
rede de relacionamentos internacionais.
Durante a fase parlamentarista do Governo João
Goulart, quando San Tiago Dantas, de novo Afonso Arinos e Hermes Lima foram os titulares do Itamaraty, o
Brasil, mesmo sem aderir ao Movimento Não Alinhado,
do qual sempre foi apenas observador, tomou atitudes
altivas e motivadas, como deve ser, pelo interesse nacional. E cito aqui algumas dessas importantes iniciativas diplomáticas: estabeleceu relações diplomáticas
com a União Soviética e com os países socialistas do
Leste Europeu, com os quais procurou adensar laços
econômicos, culturais e comerciais; militou contra a imposição de sanções em desfavor da revolução de Cuba,
na OEA e na Conferência de Punta del Este; priorizou
a então recém estabelecida Alalc, instrumento para o
fortalecimento econômico de toda a América Latina,
por meio de trocas de vantagens tarifárias recíprocas.
A partir de quando, por decisão plebiscitária do
povo brasileiro, João Goulart reassumiu poderes presidenciais plenos, em janeiro de 1963, seus três Ministros das Relações Exteriores – Hermes Lima, Evandro
Lins e Silva e João Augusto de Araújo Castro também
deixariam seus respectivos nomes gravados na historia
diplomática brasileira.
Na abertura da Assembleia Geral das Nações
Unidas, em setembro de 1963, o Embaixador Araújo
Castro, Chanceler de João Goulart, pronunciou o histórico discurso dos três “D” – Desenvolvimento, Desarmamento e Descolonização. Três pilares que, por
espelharem valores e princípios da própria nacionalidade brasileira, e, por isso, atemporais e profundos,
nasceram do que vinha antes, sobreviveram a intempéries e se projetam até hoje.
Ecos da política externa independente do Presidente Jango Goulart estão contidos na atuação diplomática da democracia brasileira, em sua orientação
geral, como se observa em alguns episódios mais ilustrativos: quando, por exemplo, na Nova República de
Tancredo Neves, o Presidente José Sarney promove o
restabelecimento das relações diplomáticas do Brasil
com Cuba; ou quando o Presidente Collor aprofunda
o processo iniciado na gestão anterior, que leva à distensão entre Brasília e Buenos Aires, passo sem o qual
não haveria o Mercosul; ou mesmo quando o Presidente Itamar Franco, inaugurando nova fase em nossa

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

economia, com o Plano Real, lança as bases para uma
inserção normalizada do Brasil no mundo, pós-crise
da divida; ou quando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, mesmo buscando avançar nas negociações
da antiga Alca, não podia deixar que aquela estratégia
interrompesse a construção, esta mais prioritária, do
Mercosul; ou quando o ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, na atual “reencarnação” da velha política externa independente, sai mundo afora representando
um Brasil que ousa ser “global player” na política, no
comércio, nas negociações ambientais e em todas as
demais dimensões de uma política externa.
Sem esses “genes” históricos, o Brasil não teria
aprendido a ousar, a almejar mais alto, a ambicionar
ter um papel internacional que seja compatível com
sua história, com a grandeza de sua sociedade e com
o potencial para realizar no presente o que antes parecia estar sempre reservado ao futuro.
Por essas razões, nada mais justo do que celebrar o Presidente João Goulart no resgate de sua
fulgurante passagem pela vida publica brasileira, até
ter seu mandato presidencial tomado indevidamente,
violentamente e covardemente. Após meio século, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da sua deposição,
será importante atentar, dentre outros aspectos, também para o legado que deixou o ex-Presidente Jango
sobre a política externa brasileira, legado que até hoje
dá frutos valiosos, que as próximas gerações, até mais
do que nós, haverão de continuar colhendo.
É, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, na condição de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, trago esta
reflexão para o Plenário do Senado, apontando com
clareza caminhos e sinais que foram deixados pelo
ex-Presidente Jango. Um legado, bases importantes,
que foram fundamentais, que sinalizaram efetivamente
as posições e o protagonismo que a política externa
brasileira passou a desenvolver a partir desse período.
É essa, Sr. Presidente, a reflexão que trago nesta
tarde de segunda-feira aqui no plenário do Senador,
na antevéspera de uma sessão do Congresso brasileira, uma sessão histórica, em que todos nós, quero
crer, anularemos a sessão que depôs o ex-Presidente
João Goulart, resgatando a vida política do ex-Presidente Jango.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ricardo
Ferraço, pelo seu pronunciamento, com a competência de sempre.
Passamos a palavra, neste momento, também do
Espírito Santo, à Senadora Ana Rita, que presidiu uma
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reunião hoje pela manhã sobre as TVs comunitárias.
Eu estive lá no encerramento.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV
Senado, venho a esta tribuna tratar de um tema que
está na pauta deste plenário, um dos mais caros para
o meu mandato e para os defensores de um modelo
de trabalho justo e decente neste País. Estou falando
da PEC do Trabalho Escravo, a PEC nº 57A, de 1999.
Com sua aprovação, o Estado brasileiro poderá
expropriar imóveis urbanos e rurais nos quais for comprovada a existência de trabalho análogo à escravidão,
sendo destinados para fins de reforma agrária e a programas de habitação popular.
Reforço minha posição, já manifestada aqui durante a primeira sessão de discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 432, de 2013, que regula a expropriação
de propriedades rurais e urbanas exploradoras de trabalho escravo, mantendo acordo firmado na Comissão
de Constituição e Justiça de que é urgente e necessário primeiro aprovar a PEC, para posteriormente realizarmos o debate sobre sua regulamentação. Não se
regulamenta o que ainda não existe.
Faço novamente este apelo para que a regulamentação seja, de fato, mais debatida, para que não
tenhamos retrocessos no combate ao trabalho escravo.
Somente a PEC já tramita há 11 anos no Congresso
Nacional. Esse tema está exaustivamente debatido e
precisamos, finalmente, dar uma resposta à sociedade.
É notório que o referido projeto de regulamentação tem graves problemas, que trarão significativos
retrocessos naquilo que um extenso arcabouço jurídico
entende por escravidão contemporânea. Vou, de forma
muito tranquila, expor quais seriam esses retrocessos.
Da forma como está, o projeto, especialmente
os arts. 1º e 2º, apresenta várias questões que desconstroem conquistas históricas do Estado brasileiro
no combate às formas modernas de escravidão, na
qual a experiência brasileira é considerada referência
internacional, reconhecida, inclusive, pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
O mais evidente retrocesso é a retirada do conceito de trabalho escravo, as condições degradantes
e a jornada exaustiva, ambas já consagradas no art.
149 do Código Penal, o qual traz, de maneira explícita,
a conceituação do trabalho em condições análogas à
de escravo.
Portanto, é extremamente desnecessária a inserção no ordenamento jurídico de outra conceituação.
Pior ainda, quando esta se propõe mais restritiva e
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cerceadora de direitos fundamentais, já historicamente garantidos.
Outra questão que abre um precedente inaceitável para a continuidade da exploração de trabalho
análogo à escravidão no Brasil é a redação proposta
pelo art. 1º, ao estabelecer que só serão expropriadas
aquelas propriedades onde a exploração for identificada diretamente pelo proprietário.
Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senadora Ana Rita, primeiro para cumprimentá-la.
Do alto da autoridade que esta Casa lhe concedeu
como Presidenta da Comissão de Direitos Humanos,
é mais do que adequada e elogiável a sua posição na
tribuna, como já fez outro dia aqui no plenário – eu
estava aqui –, condenando aquilo que, infelizmente,
setores do Congresso querem, que é regulamentar o
trabalho escravo, e não regulamentar a PEC que trata do trabalho de forma tal que ele não seja escravo.
Da forma que está, estão oficializando que o trabalho
escravo é legítimo. Olhe bem – e V. Exª foi muito feliz
– a que ponto chegamos. A Contag nos procurou, e
sei que procurou V. Exª também. A própria Secretaria-Geral da Presidência da República nos mandou um
documento, elaborado na Casa Civil, que mostra que
é improcedente a proposta que querem que votemos.
Ora, é mais do que adequado e correto lembrar o que
diz a PEC do nosso querido e saudoso Senador Ademir
Andrade, apresentada e aprovada aqui há mais de uma
década. Diz simplesmente que, onde for comprovado,
nos moldes do que recomenda a OIT – e V. Exª foi muito
feliz – que alguém está sob regime de escravidão, seja
no campo ou na cidade, o proprietário perde o imóvel. Ora, se alugou para alguém e esse alguém está
lá pagando com o dinheiro fruto de trabalho escravo,
ele vai perder também. É a chamada responsabilidade
solidária da forma mais transparente possível. Então, o
aparte é mais para deixar bem clara a minha posição,
que é idêntica à de V. Exª, não aceitando, em hipótese
alguma, que venha uma lei que oficialize o trabalho escravo. Tomara que este Congresso, que está adotando
posturas ousadas... Recentemente aprovamos o orçamento impositivo e acredito que amanhã vamos, além
de cassar a sessão que cassou o mandato do Jango,
do nosso querido João Goulart, Presidente gaúcho,
acabar, se Deus quiser e os homens e as mulheres
ajudarem, com o voto secreto. Por isso, este momento
é fundamental. Que bom que, numa segunda-feira, V.
Exª traz o tema ao debate.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Quero aqui agradecer ao Senador Paulo Paim,
Senador que já está aqui há mais tempo do que eu e
que sabe que esse foi um tema muito discutido duran-
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te esses anos todos, e que, com muita propriedade,
aqui, faz também a defesa de uma PEC para extinguir
o trabalho escravo no País.
Não podemos mais conviver com essa realidade, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas,
em que alguns se beneficiam do sacrifício e da vida
de muitos que dão suas vidas para poder sobreviver,
e que, lamentavelmente, perdem qualidade de vida,
perdem condições dignas de uma vida com tranquilidade, submetendo-se a trabalhos análogos ao trabalho
escravo. Então, eu quero, aqui, agradecer ao Senador
Paim pelo aparte, ratificando também a nossa posição.
Sabemos, Senador Paim, que, na grande maioria
dos casos, esses trabalhadores que vivem em situação
análoga à de escravidão são contratados por intermediários, contratadores de empreitadas, os chamados
“gatos”, que aliciam esses trabalhadores, servindo de
fachada para que os proprietários não sejam responsabilizados pelo crime.
Manter esta redação significará que o Senado está
intentando, claramente, no sentido de restringir as possibilidades de expropriação e de responsabilização do
proprietário. A regulamentação poderá não servir como
instrumento para pôr fim a essa vergonhosa prática,
uma vez que exclui do rol de propriedades passíveis
de serem expropriadas aquelas onde o crime é cometido pelos indicados pelo empresário para comandar
a atividade econômica, a exemplo dos empreiteiros,
arrendatários e intermediários.
A proposta traz, em seu §2º do art. 1º, uma redação bastante temerária e controversa, já que admite
que “o mero descumprimento da legislação trabalhista
não se configura trabalho análogo à escravidão”.
Chama a atenção o uso do termo “mero descumprimento”, como se não observar a legislação trabalhista em vigência no País fosse um assunto de menor
importância, dando margem a uma interpretação de
que desrespeitar leis trabalhistas é algo trivial.
Não é prudente aprovarmos um projeto de regulamentação da PEC do Trabalho Escravo com esse
teor, tendo em vista que esse projeto pode vir a ser
questionado por atentar contra diversos tratados e
convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que, no seu art. 5º, estabelece claramente
que: “Ninguém será submetido a tortura, nem a penas
ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.”
Além disso, fere frontalmente a Constituição Federal, a qual determina quais são os fundamentos da
República em seu art. 1º, a dignidade da pessoa humana e fundamentos sociais de trabalho, elencando
ainda, como direitos fundamentais, no art. 5º, a proibição de tratamento desumano ou degradante e a função
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social da prioridade, ditando-se, ainda, que a ordem
econômica, no art. 170, tem de ser fundada na valorização social do trabalho e na finalidade de assegurar
a todos uma justiça digna.
Reafirmo que é gravíssima a supressão, Sr. Presidente, pelo referido projeto dos elementos de “condições degradantes de trabalho” e “jornada exaustiva”,
como forma de desconstruir o art. 149 do Código Penal,
que estabelece muito claramente o que é trabalho escravo ao defini-lo como “a redução de alguém à condição
análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos
forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando a
condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, a sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou o preposto”.
O artigo prevê pena de dois a oito anos para quem
se utilizar dessa prática, a qual pode ser tipificada a
partir de quatro situações, entre elas, o cerceamento
de liberdade de se desligar do serviço, servidão por
dívida, condições degradantes de trabalho e jornada
exaustiva, as duas últimas desconsideradas pelo projeto de regulamentação.
O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu as condições degradantes e a jornada exaustiva
como elementos de execução penal. Portanto, não há
como tergiversar sobre este ponto. Esta Casa não pode
aprovar uma lei que não reconheça estes dois pontos
como centrais na conceituação de trabalho escravo.
E aqui vale ressaltar, Sr. Presidente, para quem
ainda tem alguma dúvida em relação a isso, que o
art. 149 não tutela apenas a liberdade, mas também
a dignidade da pessoa humana. Não podemos aqui
hierarquizar a condição humana, definindo quem deve
ou não ser tratado com dignidade, uma vez que somos
todos seres humanos, iguais em direitos e dignidade.
Reitero que é fundamental a punição de todos
aqueles que desrespeitam a dignidade do trabalhador,
que o retiram da condição de humanos, e passam a
tratá-los como objeto, passíveis de serem considerados
descartáveis nas relações de trabalho, submetendo-os
a condições desumanas de alojamento, alimentação,
trabalho, saúde e segurança.
Importante frisar que condições degradantes são
aquelas situações que colocam em risco a saúde e a
vida do trabalhador e que jornadas exaustivas não se
referem ao cumprimento de muitas horas trabalhadas,
e, sim, ao tipo de jornada à qual o trabalhador é submetido de forma sistemática, exigindo-lhe a um esforço
excessivo, com tal sobrecarga que ele não tem sequer
tempo suficiente para se recompor fisicamente para
retomar os trabalhos no dia seguinte. É o tipo de jornada que suprime o direito do trabalhador a proteger
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sua saúde, garantir o descanso necessário e manter
o convívio social.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não estou aqui
falando de medir o tamanho do colchão ou espaçamento entre camas, e somente com essas informações
haver a configuração do trabalho escravo. Esses são
elementos que, juntamente com as demais violações
encontradas, ajudam a evidenciar o desrespeito ao
trabalhador.
Quero aqui manifestar e reafirmar que o trabalho
escravo não é apenas a inobservância das leis trabalhistas vigentes, mas um gravíssimo crime cometido
contra os direitos humanos, a dignidade e a liberdade
dos trabalhadores.
É preciso que fique bem claro que essa modalidade inescrupulosa de exploração da mão de obra não
atinge a todo o conjunto da sociedade brasileira. Ela é
seletiva, injusta e extremamente desigual.
Estudo recente divulgado pela OIT, intitulado
“Perfil dos Principais Atores Envolvidos no Trabalho
Escravo Rural no Brasil”, traz diagnóstico detalhado
sobre o trabalho escravo e o perfil dos principais atores envolvidos: os empregadores, os intermediários
“gatos” e as vítimas.
E aqui quero ater-me especialmente às vítimas.
O estudo feito nas regiões de maior incidência de
trabalho escravo no País tem como base entrevistas
qualitativas com trabalhadores rurais resgatados dos
Estados do Pará, de Mato Grosso, da Bahia e de Goiás.
O objetivo foi subsidiar a implementação de políticas
públicas que possibilitem a erradicação completa do
trabalho escravo no Brasil, onde, desde 1995, mais de
40 mil trabalhadores foram retirados de condições de
trabalho degradantes.
De acordo com o levantamento, a extensa maioria dos trabalhadores expostos à escravidão contemporânea no Brasil é composta por homens, negros,
analfabetos funcionais, com idade média de 31,4 anos
e renda declarada mensal de 1,3 salário mínimo. Setenta e sete por cento deles nasceram no Nordeste.
O relatório descreve as características dos trabalhadores encontrados nas fazendas, os quais, invariavelmente, se apresentam com roupas e calçados rotos,
mãos calejadas, pele queimada de sol, dentes não
cuidados, alguns aparentando ter idade bem superior
a que tinham devido ao trabalho duro e extenuante.
O levantamento da OIT aponta ainda que a exploração também atinge o trabalho infantil. Dos entrevistados, 92,6% afirmaram ter iniciado sua vida profissional
antes dos 16 anos. A idade média em que começaram
a trabalhar é de 11,4 anos, sendo que aproximadamente 40% iniciaram antes dessa idade.
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Portanto, não estamos falando de qualquer trabalhador, mas daquela parcela mais vulnerável socialmente, vulnerabilidade essa que se torna o principal
vetor de exposição desses trabalhadores às situações
de serviços degradantes. A falta de oportunidades e a
pobreza acabam sendo determinantes para a reincidência. Entre os trabalhadores entrevistados, 59,7%
já haviam passado anteriormente por situação de trabalho escravo.
Além disso, temos visto, de forma crescente, o
trabalho escravo urbano, quer com mulheres trabalhando em casas de família, quer com a exploração de
mão de obra estrangeira em confecções ou no abate
de frangos. São pessoas que não estão nas lavouras,
mas que são obrigadas a jornadas exaustivas e em
condições insalubres, com instalações inadequadas e
total falta de higiene. Muitos empresários valem-se da
barreira da língua para mantê-los isolados e submetidos
a tratamento degradante. Ora, fazer a pessoa trabalhar
mais de 12 horas por dia e pagar menos de um salário
mínimo, fazendo-a dormir em condições inadequadas
é sim uma forma de exploração do trabalho escravo.
Grandes marcas pagam centavos pela confecção de
quilos de roupas e vendem cada peça por valores mil
vezes superior.
É preciso que esta Casa dê uma resposta contundente a essa situação vergonhosa, pois sabemos
que a certeza da impunidade é uma das maiores dificuldades para se erradicar o trabalho escravo no Brasil.
Tenho certeza de que a manutenção do trabalho
escravo não interessa a ninguém, dada a condição
de referência internacional conquistada pelo Brasil
no combate a essa nefasta prática, exatamente por
compreender e trazer um conceito que agrega à escravidão contemporânea os conceitos de liberdade e
dignidade do ser humano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, apelo novamente a esta Casa, aos colegas que
aprovemos primeiro a PEC do Trabalho Escravo, para
posteriormente votarmos sua regulamentação, a qual
deve sofrer modificações no sentido de que se incluam
os elementos de “condições degradantes” e “jornada
exaustiva” ao texto e de que, por fim, votemos o substitutivo de regulamentação proposto pelo Governo, como
forma de não termos nenhum tipo de retrocesso que
venha a macular a imagem do Brasil no combate às
condições de trabalho análogo à escravidão.
Devemos ter vantagens comparativas no mercado
externo pela qualidade de nossa produção, pela ampliação de nossa produtividade e não pelo desrespeito
aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras.
Era isso que tinha para o momento, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Rita.
Passo a palavra a V. Exª, Senador Paulo Paim,
seguindo a ordem dos oradores inscritos. E pelo que
está consagrado no Regimento, V. Exª dispõe de até
20 minutos.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Ricardo Ferraço, V. Exª iniciou a
sessão no dia de hoje falando de um tema que será
marcante no dia de amanhã, quando deveremos revogar a sessão que afastou indevidamente o Presidente
Jango, o nosso João Goulart, do mandato de Presidente da República. Amanhã votaremos este tema, um
tema que reafirma o processo democrático e diz mais
do que nunca “Ditadura nunca mais”.
E é nessa mesma linha que amanhã, Senador
Rollemberg, V. Exª que teve um papel destacado naquela noite histórica do fim do voto secreto, nós também
deveremos votar de forma definitiva o segundo turno,
Senadora Ana Rita, que defende com muita firmeza
essa posição, a transparência absoluta no Parlamento
e o fim do voto secreto. Oxalá, Senadora Ana Rita, a
gente vote também a proibição do trabalho escravo e
não a regulamentação, tirando o direito à liberdade, à
igualdade, à justiça e ao trabalho digno sem escravidão. Por isso, a sessão de amanhã reúne uma série
de elementos que vão marcar a história do nosso País.
Senador Ricardo Ferraço, e é nessa mesma linha de temas que marcam que vou ler o artigo que
foi publicado pelo jornal Zero Hora, do Rio Grande do
Sul, e também pelo jornal O Globo, no dia de ontem.
Assim, Presidente, peço que fique registrado nos Anais
desta Casa artigo de nossa autoria chamado “Fator
Previdenciário, um ponto final”.
Eu digo no artigo, Sr. Presidente:
Como seria bom, na campanha eleitoral, ouvir
todos os presidenciáveis comprometendo-se com o
fim do fator previdenciário e com o reajuste real das
aposentadorias e pensões.
E, mais do que isso, como seria bom que, depois
de eleitos, eles cumprissem a palavra, sejam quem for.
Ou, quem sabe, a Presidente Dilma Rousseff anunciando, ainda em 2013, que não há mais o fator previdenciário no País.
Sr. Presidente, no ano de 2008, após longa discussão que se iniciou em 2003, aprovamos no Senado, por unanimidade, o fim do fator previdenciário. É
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claro que fizemos, junto com os movimentos sociais
que nos ajudaram, uma enorme pressão.
Quem não se lembra das vigílias que adentraram
as madrugadas com transmissão ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado, enfim, com cobertura total
da agência de comunicação da Casa?
O projeto, desde então, está na Câmara esperando votação dos Deputados. Infelizmente, lá se vão
cinco anos.
Seria fundamental que a sociedade, que cada
cidadão fizesse pressão junto ao seu Deputado para
que se vote, de uma vez por todas, o fim do fator, uma
lei que considero a maior inimiga do povo brasileiro. O
cidadão tem toda legitimidade para fazer isso, as redes
sociais também deveriam ajudar.
O fator previdenciário, criado no ano de 1999,
atinge o trabalhador celetista da ativa, ou seja, aquele
que contribui para o INSS.
Essa fórmula retira, no ato da aposentadoria,
50% do salário da mulher e 45% do salário do homem.
Uma crueldade, uma maldade, uma afronta a quem
trabalhou e ajudou no desenvolvimento do nosso País.
Sempre é bom lembrar que, nos três Poderes,
onde o teto não é R$4.120 – o teto do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário chega a R$30 mil –, a aposentadoria é integral, e não se aplica o fator previdenciário.
Por que, então, no Regime Geral da Previdência,
no qual o teto é de R$4.159, o fator é aplicado?
Como se explica algo como isso sobre o que aqui
estou discorrendo? A alegação de que não existem
recursos para promover o fim do fator não procede,
pois, a cada ano, milhões de reais saem oficialmente
dos cofres da seguridade social e são aplicados em
outros fins. Vários estudos comprovam isso. Um deles,
que é da Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal, demonstra que, somente nos últimos 10 ou 15 anos, mais de R$100 bilhões saíram da
seguridade, enquanto, para eliminar o fator, usaríamos
algo em torno de R$4 bilhões.
As centrais sindicais realizaram inúmeras manifestações. A última foi no dia 12 de outubro. O “Brasil
Contra o Fator Previdenciário” mobilizou as principais
capitais. Também entraram na pauta a valorização
das aposentadorias e pensões, a redução da jornada
sem redução de salário, o combate à terceirização, a
correção da tabela de imposto de renda, entre outros.
Decididamente, essa história precisa de um ponto
final. Já passou da hora de a Câmara e os governantes
pararem com enrolação, com essa lenga-lenga, esse
empurra para cá, empurra para lá, e ninguém decide.
Se for preciso, o “Brasil Contra o Fator Previdenciário”
chegará às urnas. Temos eleições no ano que vem, e
é claro que cada brasileiro, cada brasileira tem todo

Terça-feira 19

165

82931

o direito de cobrar o fim definitivo do famigerado fator
previdenciário.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Senador Paulo Paim, com a
vênia de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Com certeza absoluta.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Eu tomo a liberdade e a ousadia de interromper o discurso de V. Exª...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – E interrompeu em uma hora boa, porque eu
terminei o assunto do fator e vou entrar em outro. V.
Exª, com a competência de sempre...
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – ... para que eu possa saudar
um grupo de visitantes das terras boas do Rio Grande
do Norte que nos honram aqui no Senado.
Sejam as senhoras e senhoritas todas muito
bem-vindas ao Senado. Quem está no exercício da
tribuna é o Senador Paulo Paim, do Rio Grande do
Sul, e nós estamos muito honrados com a presença
de todas vocês, senhoras e senhoritas. Sejam todas
muito bem-vindas!
Muito obrigado.
A palavra é de V. Exª. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sejam bem-vindas!
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – É um grupo formado basicamente por mulheres.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu usei o termo “sejam bem-vindas” e olhei
se não havia uma injustiça. Mas estou vendo que há
um cidadão ali, o último à direita. Sejam todos e todas
bem-vindos!
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Muito bem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Mas, Sr. Presidente, eu quero fazer um outro
registro rápido, porque eu entrei com um pedido junto
ao Senador Renan Calheiros para que a gente faça
uma sessão de homenagem aos 30 anos do Diap.
O Diap foi fundamental, principalmente nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Falo um
pouco aqui, nesta segunda-feira, do Diap.
O Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) foi fundado em 19 de dezembro de
1983. Portanto, daqui a praticamente um mês, ele vai
completar 30 anos. O Diap foi criado para atuar junto
aos Poderes da República, em especial o Congresso
Nacional e, excepcionalmente, junto às Assembleias
Legislativas e Câmaras de Vereadores, no sentido de
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debater, ajudar, formular, contribuir, divulgar propostas
que sejam de interesse dos trabalhadores, aposentados
e pensionistas, principalmente do campo e da cidade,
enfim, da transformação em normas legais das reivindicações predominantes, majoritárias e consensuais
dos trabalhadores e aposentados. É um instrumento
dos trabalhadores que foi idealizado pelo advogado
trabalhista Ulisses Riedel de Resende, atual diretor
técnico da entidade e que – faço aqui um aparte – faz
hoje um trabalho espiritual muito, muito interessante
no fortalecimento de uma política humanitária e de paz
junto à humanidade.
Enfim, Sr. Presidente, o Diap é constituído por
cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores,
congregando ali centrais, confederações, sindicatos,
associações, que estão distribuídos em todos os Estados e no DF, que exercem o comando político de uma
entidade suprapartidária e intersindical, que é o Diap.
Sua diretoria, por igual, é constituída por dirigentes
sindicais. O atual presidente é Celso Napolitano, do
Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro/SP).
O Diap oferece vários serviços para as entidades
filiadas e para o público em geral. Diariamente, confecciona um boletim da Agência Diap, que é enviado
aos filiados, por e-mail, e disponibilizado na página do
Departamento na internet. Com periodicidade mensal,
publica o boletim e o jornal do Diap.
Além disso, edita séries anuais, como Os Cabeças do Congresso Nacional, Agenda para Falar com
os Poderes e outras publicações, como Estudos Técnicos, Estudos Políticos, Cadernos-Debate e atuação
parlamentar de cada um dos Deputados e Senadores.
Ressalte-se neste momento a edição histórica
Quem foi Quem na Constituinte, que rastreou a atuação dos parlamentares durante a Assembleia Nacional
Constituinte. Eu estava lá e tive a satisfação de receber
um exemplar, em que constavam os parlamentares
constituintes nota dez. Tive a alegria de receber essa
homenagem do Diap.
Senador Rodrigo Rollemberg, com satisfação,
concedo o a aparte a V. Exª. Depois vou continuar falando do Diap e, então, termino meu pronunciamento.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Paim, mais uma vez, quero
cumprimentar V. Exª e também o Presidente, Senador
Ricardo Ferraço, e associar-me a essa homenagem
ao Diap. O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar cumpre um papel muito importante
no sentido de assessorar as entidades sindicais e o
movimento popular nas suas demandas aqui no Congresso Nacional. Faz isso de uma forma transparente
e fazendo com que os cidadãos e as cidadãs brasileiras, em todo o País, tenham acesso às informações
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da atuação parlamentar. Como V. Exª referiu, o Diap
teve um marco com a Constituição de 1988, quando
publicou Quem foi Quem na Constituinte de 1988, que
mostra os principais posicionamentos dos parlamentares brasileiros nos temas de grande relevância, dando, inclusive, notas aos parlamentares. Faz também,
anualmente, Os Cabeças do Congresso, os cem mais
influentes no Congresso Nacional. Tenho a honra de
dizer – sinto-me muito honrado – que, desde o meu
primeiro mandato como Deputado Federal e agora
como Senador, sempre constei nessa lista produzida
pelo Diap. Quero aqui parabenizar um de seus presidentes, que foi muito importante na consolidação do
Diap, que é o Antônio Queiroz, o Toninho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Toninho do Diap.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Ele passou a incorporar o Diap no
nome. Ele é conhecido no Congresso Nacional como
o Toninho do Diap. Vou contar aqui uma história: quando me elegi Deputado Federal, busquei conversar com
algumas pessoas que, no meu entendimento, tinham
conhecimento profundo do Congresso, até para me
aconselhar. Quero registrar, Senador Paulo Paim, que
uma das conversas mais importantes e mais produtivas
que tive foi com o Toninho do Diap. Ele me orientou
bastante no início do meu mandato de Deputado Federal. E me lembro que ele me dizia: “Olha, você tem
que procurar, ao longo do seu primeiro mandato, ser
o coordenador da Bancada do Distrito Federal, ser o
Líder da Bancada do PSB e ser Relator setorial do orçamento”. Isso mostra o seu conhecimento da área. E
eu busquei esses três objetivos. E fui, já nos primeiros
anos, Vice-Líder do PSB, depois Líder do PSB durante
os últimos dois anos, fui Coordenador da Bancada de
Deputados e Senadores do PSB e fui Relator setorial
de orçamento na área de Justiça e Defesa. Sem dúvida,
isso contribuiu muito para o exercício do meu mandato,
para bem representar a população de Brasília, e me
ajudou com isso para que eu tivesse o reconhecimento da população do Distrito Federal para eu me eleger
Senador posteriormente. Portanto, sou muito grato ao
Toninho do Diap. E tenho um profundo reconhecimento
pelo trabalho que o Diap desempenha. Quero, assim,
associar-me a V. Exª, parabenizando-o mais uma vez
por esse reconhecimento, V. Exª que é profundamente
ligado às lutas sindicais e populares deste País, mas
aqui quero fazer uma homenagem também a todos que
fazem do Diap essa instituição bastante reconhecida
e respeitada no Brasil. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito bem, Senador Rollemberg. Seu aparte fica
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constando dos Anais da história nesta homenagem que
hoje fizemos ou que faremos em uma sessão especial.
Sr. Presidente, a história do Diap é uma história
bonita, muito, muito bonita. Como diz a canção: “E a
vida, e a vida é bonita, é bonita e é bonita”, que nos
orgulha. O Diap tem cumprido um papel fundamental
no Congresso Nacional, fazendo a ponte com o conjunto do movimento sindical. Eu diria, inclusive, que as
principais conquistas aqui aprovadas, principalmente
na elaboração da nova Constituição (1987/1988), tiveram a marca do Diap.
Digo que estava lá porque me elegi em 1986
e fui Deputado Federal Constituinte. Lembro-me de
uma reunião histórica na sede da Contag. Estavam lá
os principais dirigentes sindicais do País e a bancada
sindicalista, e lá o Diap nos apresentou uma proposta
que passamos a defender. E hoje eu diria que 80%
dela está incorporada no capítulo da ordem social da
nossa Constituição Cidadã, de Ulysses Guimarães,
como ele gostava de dizer.
Tive o privilégio, Senador Ferraço, de compartilhar
com a equipe do Diap momentos memoráveis em defesa dos trabalhadores do setor privado, do setor público,
do campo, dos aposentados e pensionistas, não apenas na Constituinte, quando fui titular da Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,
mas também na regulamentação e na resistência às
investidas contra os direitos dos trabalhadores.
Na elaboração da primeira lei do salário mínimo e
da política salarial, lá estávamos nós, irmanados com o
Diap, dando, assim, a nossa contribuição, inicialmente
fornecendo o texto-base, depois na luta para avançarmos numa redação que fizemos, a cartilha ABC da
Política Salarial, editada na época em que eu presidi a
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, que também, depois, foi presidida pelo
inesquecível, já falecido, Amaury Müller, um homem
de uma coragem ímpar, um lutador. Fui parceiro dele
em muitos e muitos momentos. Infelizmente, nós já o
perdemos, pois ele já faleceu. Mas fica aqui uma homenagem a todos os seus familiares e a todos aqueles que conheceram e sabem quem foi Amaury Müller.
O Diap também contribuiu na elaboração da lei de
anistia dos demitidos do Governo, no início dos anos
90, que alguns conheceram como Lei Paulo Rocha.
Alguém a chamou de Lei Barelli, mas a marca Paulo
Rocha foi muito forte.
Senhoras e senhores, eu poderia dar outros exemplos da atuação e colaboração do Diap, mas precisaríamos de horas e horas de tribuna. Só quero dizer ainda
que, ao longo desses quase 30 anos, o Diap cumpriu
o papel fundamental de ajudar...
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo. PT –
RS) –... a formular, de ajudar a informar, de contribuir
com debates e subsidiar com argumentos fortes para
que Deputados e Senadores pudessem, então, defender
o interesse do nosso povo aqui dentro, e, como sempre
tenho dito, divulgar o que realmente aqui acontece, já
que sabemos que não é fácil dar informação precisa
para aqueles que mais delas necessitam, que são os
trabalhadores..
O Diap, Sr. Presidente, eu diria, é um marco na
história do Parlamento brasileiro.
Parabéns ao seus diretores, ao Presidente Celso
Napolitano, a todos os integrantes do corpo técnico,
entre eles Ulisses Riedel e Antônio Augusto de Queiroz, o nosso Toninho do Diap.
Sr. Presidente, solicitei à Mesa desta Casa a
realização de uma sessão especial em homenagem
ao Diap,...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) –... que, agora, em dezembro – estou indo para o
finalmente –, no dia 19, completará 30 anos de existência.
Sr. Presidente, eu tenho muito orgulho de dizer
que a última formulação do Diap nos destacou por
termos recebido todos os prêmios instituídos por esta
entidade, desde o diploma Palavra de Honra, o título
de Deputado Nota 10, o de Cabeça do Congresso...
Foram 20 edições dessa publicação e eu recebi o prêmio em todas elas.
Eu dizia ao Toninho Rollemberg e ao meu amigo Ferraço, que são destaques também, que eu sou,
talvez, o que, da Constituinte, até hoje nunca saiu do
Parlamento. Então, talvez eu seja o único que recebeu todos os prêmios, mas porque eu não saí. Eu até
gostaria de ter saído, porque muitos que estiveram
comigo viraram Presidentes da República, como é
o caso do Presidente Lula, do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
V. Exas já ganharam, ambos, pelo período em
que estão aqui, mas há vezes em que a velhice ajuda.
Como eu sou mais antigo que os senhores aqui, eu
acabei sendo consagrado como o único Parlamentar
em atividade que recebeu os 20 prêmios que o Diap
forneceu ao longo de sua vida.
Eu não tenho dúvida de que isso só foi possível
graças a uma parceria firmada com o movimento popular sindical e com o movimento social.
Enfim, meus amigos do Diap, tenho certeza de
que, nessa sessão que vamos realizar no dia 19, ou
mesmo antes desse dia, há de se fazer justiça ao trabalho belíssimo de entidades como o Diap e como o
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Dieese, que se articularam para subsidiar, contribuir,
elaborar e construir juntos uma bela caminhada que
defenda os interesses dos trabalhadores do campo, da
cidade, dos aposentados, dos pensionistas e de todos
aqueles que são discriminados.
Vida longa ao Diap!
Era isto.
Considere na íntegra meus dois pronunciamentos.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, peço que fique registrado nos
anais desta Casa, artigo de nossa autoria, publicado
no dia de hoje (18) no jornal O Globo: “Fator Previdenciário: Um ponto final”.
Como seria bom ouvir os presidenciáveis comprometendo-se com o fim do fator previdenciário e com o
reajuste real das aposentadorias e pensões.
E, mais do que isso, depois de eleitos, cumprindo
a palavra. Ou, quem sabe, a presidente Dilma Rousseff anunciando ainda em 2013 que não há mais o
fator no país.
No ano de 2008, após longa discussão que se
iniciou em 2003, aprovamos no Senado, por unanimidade, o fim do fator previdenciário, É claro que fizemos,
junto com os movimentos sociais, uma enorme pressão.
Quem não se lembra das vigílias que adentraram as madrugadas com transmissão ao vivo pela TV
Senado?
O projeto, desde então, está na Câmara esperando votação dos deputados. Infelizmente, lá se vão
quase cinco anos.
Seria fundamental que a sociedade, que cada
cidadão, fizesse pressão junto ao seu deputado para
que se vote de uma vez essa fórmula que eu considero a maior inimiga dos trabalhadores brasileiros. O
cidadão tem toda legitimidade para fazer isso... as redes sociais estão aí.
O fator previdenciário, criado no ano de 1999, no
governo Fernando Henrique Cardoso, atinge o trabalhador celetista da ativa, ou seja, aquele que contribui
para o INSS.
Essa fórmula retira, no ato da aposentadoria,
50% do salário da mulher e 45% do salário do homem.
Uma crueldade, uma maldade, uma afronta a quem
trabalhou e ajudou no desenvolvimento do nosso país.
Outra coisa: nos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário o teto é de R$ 30 mil, a aposentadoria é
integral e não existe fator previdenciário.
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Por que, então, no Regime Geral da Previdência
(RGPS), no qual o teto é de R$ 4.159,00, o fator é aplicado? Como se explica uma coisa dessas?
Já a alegação de que não existem recursos para
promover o fim do fator não procede, pois a cada ano
milhões de reais saem oficialmente dos cofres da Seguridade Social para serem aplicados em outros fins.
Vários estudos comprovam isso. Um deles é o da
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil. Nos últimos 15 anos foram mais de
R$ 100 bilhões.
As centrais sindicais realizaram manifestações
dia 12 de outubro. “O Brasil contra o fator previdenciário” mobilizou as principais capitais,
Também entraram na pauta: valorização das
aposentadorias e pensões, redução da jornada sem
redução salarial, combate à terceirização, correção da
tabela de Imposto de Renda, entre outros.
Decididamente, essa história precisa de um ponto final. Já passou da hora de a Câmara e o governo
federal pararem com essa lenga-lenga, esse empurra
pra lá, empurra pra cá.
Se for preciso, o “Brasil contra o fator previdenciário” chegará às urnas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – foi fundado em 19
de dezembro de 1983. Portanto, daqui a praticamente
um mês ele estará completando 30 anos.
O DIAP foi criado para atuar junto aos Poderes
da República, em especial no Congresso Nacional e,
excepcionalmente, junto às assembléias legislativas e
câmaras de vereadores, no sentido da institucionalização, da transformação em normas legais das reivindicações predominantes, majoritárias e consensuais da
classe trabalhadora.
É um instrumento dos trabalhadores que foi idealizado pelo advogado trabalhista Ulisses Riedel de
Resende, atual Diretor-Técnico da entidade.
E constituído por cerca de 900 entidades sindicais
de trabalhadores congregando centrais, confederações,
sindicatos e associações distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal, que exercem o comando
político-sindical do DIAP.
Sua diretoria, por igual, é constituída por dirigentes sindicais. O atual presidente é Celso Napolitano, do
Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro/SP).
O DIAP oferece vários produtos e serviços para
as entidades filiadas e para o público em geral. Diariamente, confecciona a Agência DIAP, enviada aos
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filiados por e-mail e disponibilizada na página do Departamento na Internet.
Com periodicidade mensal, publica o Boletim e o
Jornal do DIAP. Além disso, edita séries anuais como
Os “Cabeças” do Congresso Nacional e Agenda Para
Falar com os Poderes e outras publicações: Estudos
Técnicos, Estudos Políticos, Cadernos-Debate e Atuação Parlamentar.
Ressalta-se a edição histórica Quem foi Quem na
Constituinte, que rastreou a atuação dos parlamentares
durante a Assembléia Nacional Constituinte.
Sr. Presidente, a história do DIAP é uma história
bonita que orgulha todos nós. O DIAP tem cumprido
um papel fundamental aqui no Congresso Nacional fazendo a ponte com o conjunto do movimento sindical.
Eu diria, inclusive, que as principais conquistas
aqui aprovadas, principalmente no processo da elaboração da nova Constituição (1987/1988) tiveram a
marca do DIAP.
Tive o privilégio de compartilhar com a equipe do
DIAP momentos memoráveis em defesa dos trabalhadores do setor privado, dos servidores públicos e dos
aposentados e pensionistas, não apenas na Constituinte, quando fui membro titular da Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, mas
na sua regulamentação e na resistência às investidas
contra os direitos dos trabalhadores.
Na elaboração da primeira lei de salário mínimo
e de política salarial estava lá o DIAP dando a sua
contribuição, inicialmente fornecendo o texto-base,
depois na luta pela derrubada dos dois vetos e, finalmente, na celebração da derrubada dos vetos, quando
escreveu a cartilha ABC da Política Salarial”, editada
pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público da Câmara.
O DIAP também contribuiu na elaboração da lei
de anistia dos demitidos no Governo, no inicio dos
anos 90, que alguns conhecem como Lei Paulo Rocha
e outros a chamaram de Lei Barelli.
Senhoras e Senhores, eu poderia falar outras
exemplos da atuação e colaboração do DIAP aqui no
Congresso.
Ao longo desses quase trinta anos o DIAP cumpriu
esse papel de ajudar a formular, de ajudar a informar, de
contribuir com debates, de subsidiar com argumentos
fortes para que os Deputados e Senadores pudessem
então defender o interesse do nosso povo aqui dentro
e, como sempre tenho dito, divulgar o que realmente
aqui dentro acontece, já que sabemos que não é fácil
dar informação precisa para aqueles que mais delas
necessitam, que são os trabalhadores.
O DIAP, eu diria, é um marco na história do Parlamento brasileiro.
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Parabéns aos seus diretores, ao presidente Celso
Napolitano, a todos integrantes do corpo técnico, entre eles Ulisses Riedel e Antônio Augusto de Queiroz.
Sr. Presidente, solicitei a Mesa desta Casa, a realização de uma sessão especial em homenagem ao
DIAP, que, agora em dezembro, dia 19, completará 30
anos de existência.
Mas, Srªs e Srs. eu tenho muito orgulho de dizer,
que, segundo o próprio DIAP, sou o único parlamentar que recebeu todos os prêmios instituídos por esta
entidade: o diploma Palavra de Honra, o título de Deputado nota 10, inclusive durante a Constituinte, e o
de “Cabeça do Congresso”, em todas as 20 edições
da publicação. Foram 20 prêmios em reconhecimento
a esta caminhada que fizemos juntos.
Eu não tenho dúvida de que isto só foi possível
graças a uma parceria firmada com a nossa gente,
com o movimento sindical, movimentos sociais e com
a sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – V. Exa será atendido na forma
regimental.
Permita-me fazer dois registros.
Primeiro, eu queria me associar a V. Exa nessa
homenagem justa e merecida que faz ao Diap pela
extraordinária contribuição, pelo monitoramento, pelo
controle social que a entidade faz ao longo desses anos
todos. E V. Exa enumerou com clareza as contribuições.
O segundo registro é de felicitação por esse reconhecimento que V. Exª tem alcançado ao longo da
sua vida política, da sua militância parlamentar, sindical. Tudo isso, quero crer, em razão da excepcional
coerência com que V. Exª exerce seu mandato, o que
faz de V. Exª uma referência, e todos nós temos muito
orgulho de compartilhar do trabalho de V. Exª aqui no
Senado, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Seguindo a ordem de oradores
inscritos, convido S. Exª o Senador Rodrigo Rollemberg, que fará uso da palavra na condição de Líder do
Partido Socialista Brasileiro.
A palavra é de V. Exª, que dispõe de até 20 minutos, como determina o nosso Regimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu subo
à tribuna na tarde de hoje, com muita alegria, para fazer dois registros de duas ações de minha atividade
parlamentar que, representando o Distrito Federal,
realizei na semana passada.
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Em primeiro lugar, quero registrar uma visita que
fiz, acompanhado do Presidente do ICMBio, Instituto
Chico Mendes de Biodiversidade, Roberto Vizentin,
ao Parque Nacional de Brasília, uma das unidades de
conservação mais importantes do Cerrado brasileiro,
a maior unidade de conservação do Distrito Federal,
que está localizado num ponto estratégico, porque
mantém uma área de 60 mil hectares de cerrado preservado em plena Capital da República, mostrando a
visão de Juscelino Kubitschek quando criou aquela
unidade de conservação, e onde está a Barragem de
Santa Maria, que abastece um terço da população do
Distrito Federal.
Mas ali, no Parque Nacional de Brasília, também
funciona a Água Mineral, um dos lugares de entretenimento e lazer mais visitados pela população do Distrito Federal. Todos sabem que o Distrito Federal tem
um clima muito seco, especialmente em determinadas
épocas do ano, e é ali, na Água Mineral, que a população vai se refrescar da secura.
Eu fui lá – e agradeço a participação, o pronto-atendimento do Presidente da ICMBio – a convite a
Associação dos Amigos e Usuários do Parque Nacional
Brasília. Há muita gente, Senador Ricardo Ferraço, que
é apaixonada pelo Parque Nacional de Brasília, que
o freqüenta há 30 ou 40 anos e que estava extremamente preocupada com informações truncadas, que
levaram à dúvida de que as portas do Parque Nacional
de Brasília poderiam ser fechadas à visitação pública.
Por quê? Em primeiro lugar, porque vários contratos de terceirização estão sendo encerrados e haveria vigilantes, não haveria atendentes para atender
à população do Distrito Federal. Além disso, uma das
piscinas – nós temos duas grandes piscinas na Água
Mineral – está fechada para reforma já há quase oito
meses, sem que a reforma tenha sido iniciada, e as atividades de atendimento à população estão suspensas.
Nós fomos ali com os usuários do parque, os
amigos do parque e o Presidente do ICMBio com o
objetivo de unirmos esforços no sentido de resolver a
questão. Em primeiro lugar, é importante registrar que
é do Distrito Federal – e o Governo do Distrito Federal
deveria ter sensibilidade para isso – a responsabilidade de compartilhar os recursos para a recuperação,
para a manutenção daquela unidade de conservação,
porque ela é um dos principais atrativos turísticos de
Brasília, e, certamente, uma vez que Brasília vai sediar um evento internacional como a Copa do Mundo,
muitos turistas internacionais vão querer conhecer o
bioma Cerrado, e a forma mais fácil de conhecê-lo é
através do Parque Nacional de Brasília.
Por que falo da responsabilidade do Governo do
Distrito Federal? Porque ali tem um empreendimento,
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o empreendimento Noroeste, um empreendimento
imobiliário de apartamentos muito caros, que prevê,
na compensação ambiental do empreendimento, que
uma parte significativa de recursos deve ser dirigida ao
Parque Nacional de Brasília. Porém, pela informação
do ex-Secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Gustavo Souto Maior, um dos amigos do Parque
Nacional de Brasília, isso não está sendo respeitado
pela Terracap.
Portanto, aqui vai um alerta ao Governo do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, ao Governo Federal
de que eles precisam se entender para viabilizar, para
efetivar essa compensação ambiental tão importante
para o Parque Nacional de Brasília.
Quero dizer, Senador Ricardo Ferraço, que fui
lá com muito interesse, porque eu também sou autor
de uma emenda de R$1 milhão para investimentos no
Parque Nacional de Brasília, especialmente na Água
Mineral, o que farei este ano novamente, pela importância desse Parque.
Mas há uma preocupação porque uma piscina,
como eu disse, foi interditada há quase oito meses e
a obra ainda não foi iniciada. Então, o que nós combinamos nessa visita? Nós combinamos que, nesta
quarta-feira, nós retornaremos para uma reunião de
trabalho lá no Centro de Visitantes do Parque Nacional
de Brasília, novamente acompanhados do Presidente do ICMBio e da sua equipe técnica, para que ele
apresente um relatório sobre a aplicação dos recursos
dessa emenda parlamentar e de outros recursos de
investimentos recebidos pelo Parque Nacional de Brasília e, ao mesmo tempo, apresente um cronograma
de investimentos e de compromissos do ICMBio com
o Parque Nacional de Brasília.
Também ficamos mais tranquilos porque o Presidente reconheceu que há um processo de transição,
de encerramento de vários contratos de terceirização,
mas que não haverá, em hipótese alguma, interrupção
das atividades da Água Mineral e do Parque Nacional
de Brasília, interrupções nos processos de visitação, e
tampouco haverá qualquer interdição para reforma da
piscina que está funcionando antes que a outra seja
liberada. Ficamos tranquilos em relação a isso e queremos conhecer todo o cronograma de investimentos
do Parque Nacional de Brasília.
Vou ocupar esta tribuna em outro momento para
tratar da situação dos parques nacionais de todo o
Brasil, porque, Senador Ricardo Ferraço, me parece
pouco inteligente que o Governo Federal não invista
de forma adequada na infraestrutura desses parques,
porque isso é um patrimônio fantástico, não apenas do
ponto de vista da preservação da imensa biodiversidade que nós temos no País, mas é também um grande
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instrumento para a promoção do turismo ecológico, do
turismo ambiental, do turismo cultural. Portanto, nós
precisamos articular a melhoria dos nossos parques
nacionais com uma política nacional de turismo.
E creio, tenho convicção de que o Distrito Federal
poderia se tornar um piloto no sentido de mostrar qual
a melhor forma de administrar os parques brasileiros,
até porque nós temos aqui uma associação dos amigos do Parque bastante engajada.
Portanto, aqui, quero agradecer o convite da Associação dos Amigos e Usuários do Parque Nacional
de Brasília; quero agradecer a atenção do Presidente
do ICMBio por prontamente atender o nosso convite
e fazer essa visita e, mais ainda, por essa reunião de
trabalho, marcada para a próxima quarta-feira, em que
ele prestará contas dos investimentos já realizados no
Parque Nacional e, ao mesmo tempo, apresentará um
cronograma de novos investimentos.
Mas quero também registrar, Senador Ferraço,
logo em seguida, uma outra visita que fiz que me deixou profundamente emocionado. É muito bom, nessa
nossa trajetória política, quando percebemos o fruto
do nosso esforço dar um resultado que é bom para o
Brasil e que não apenas será bom para esta geração,
mas especialmente será bom para as futuras gerações. Eu estou me referindo à visita que fiz às novas
instalações, que estão para ser inauguradas – serão
inauguradas pela Presidenta Dilma –, do novo Banco
de Germoplasma da Embrapa. Todos aqui no Distrito
Federal ou quase todos – certamente todos aqueles
que trabalham na Embrapa – sabem do meu profundo
compromisso com essa instituição, que honra e que
orgulha os brasileiros.
Eu tenho dedicado grande parte das minhas
emendas ao fortalecimento da Embrapa. Orgulho-me
muito de ter contribuído para a construção do centro
da Embrapa Agroenergia, que hoje – dizia-me o Presidente outro dia – já está fazendo pesquisas muito
avançadas em química fina, além das quatro plataformas de etanol, de biodiesel, de florestas energéticas
e de biomassa desenvolvidas por aquela unidade. Eu
tenho apoiado uma vitrine da Embrapa da tecnologia
de integração lavoura-pecuária-florestas e diversos
outros investimentos importantes para essa instituição,
que é um exemplo para os brasileiros.
Mas eu quero registrar a minha emoção naquela
visita singela, a convite do Chefe-Geral da Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia, conhecido como
Cenargen, Sr. Mauro Carneiro, que estava acompanhado, na ocasião, do Dr. Ladislau Martin Neto, Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento. Tive
a honra de conhecê-lo como Secretário de Ciência
e Tecnologia para a Inclusão Social e Presidente do
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Fundo Setorial do Agronegócio, quando ele era chefe
da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, um dos
centros mais fantásticos da Embrapa, onde se desenvolvem tecnologias de agricultura de alta precisão, com
muita eletrônica embarcada, realmente é um setor
portador de futuro, está na ponta do desenvolvimento
tecnológico, acompanhado também da assessora da
Presidência e da assessora legislativa Cynthia Curi,
sempre muito atenciosa.
Por que fiquei muito emocionado, Sr. Presidente? Primeiro, o chefe da Embrapa descreveu – e eu
nem mais me lembrava disso – o dia que ele me ligou
solicitando o meu apoio como parlamentar do Distrito
Federal. Estava de férias com a minha esposa e filhos,
em Canoa Quebrada, no Ceará, um lugar que gosto
muito desde a minha juventude, onde ali vivi momentos muito preciosos da minha vida. E disse a ele naquele momento que estava de férias, mas que, logo
ao chegar a Brasília, eu o procuraria. Ele pediu, então,
naquela ocasião, apoio para a construção de um novo
Banco de Germoplasma da Embrapa.
Naquela ocasião coloquei – e era o coordenador
da bancada do Distrito Federal – para que a bancada
pudesse apresentar uma emenda de bancada, mas
como os valores não eram tão expressivos, a bancada
optou não fazê-lo, mas, a partir dessa articulação, vários parlamentares associados apresentaram emendas
para a construção desse banco de germoplasma. Faço
questão de citar o nome deles aqui: eu a apresentei,
procurando os parlamentares, mas o Deputado Augusto Carvalho, o Deputado Jofran Frejat, o Deputado
Tadeu Filipelli, o Senador Adelmir Santana, o Senador
Cristovam Buarque e o Senador Gim Argello, todos da
legislatura passada. Foi, assim, uma soma desses recursos – e coloquei um volume um pouco maior – que
permitiu que a Embrapa pudesse fazer esse verdadeira
Arca de Noé, que é o banco de germoplasma.
É importante registrar que, hoje, o Banco de Germoplasma da Embrapa armazena somente sementes
e tem uma capacidade de armazenagem de 250 mil
sementes – amostras de sementes. Com esse novo
banco de germoplasma, poderá ampliar a sua capacidade para 750 mil amostras de sementes. Mais do
que isso: além da possibilidade de guardar recursos
genéticos vegetais, poderá fazê-lo também em relação a recursos genéticos animais e também a micro-organismos, o que significa um grande avanço. Todos
esses materiais genéticos são guardados a temperaturas inferiores a -20ºc.
É importante registrar, Senador Paulo Paim, que
esse banco de sementes já é o maior do Brasil e o maior
da América Latina, e que, hoje, tem 120 mil amostras
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de sementes de cerca de 670 espécies, sendo a maior
parte de importância para a alimentação.
Como disse, as sementes estão conservadas em
câmaras frias a vinte graus abaixo de zero, onde podem permanecer por até cem anos, desde que sejam
feitos testes periódicos para avaliar a sua capacidade
de germinação.
O banco, Senador Ferraço, funciona como um
backup de todos os bancos de conservação mantidos
pela Embrapa nas diferentes regiões brasileiras, o que
o torna um manancial genético à disposição de cientistas para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias com características de interesse da sociedade.
Mas, como disse, a partir de agora, esse banco
genético abrigará não apenas recursos vegetais, mas
também recursos genéticos animais através de bancos
de conservação de sêmen, de embriões, de DNA e de
tecidos. A conservação e o uso desses recursos genéticos animais já é uma das prioridades da Embrapa
Recursos Genéticos desde a década de 80.
Nós, inclusive, aqui, no Distrito Federal, na Fazenda Sucupira, temos amostras de alguns desses animais
valiosos do ponto de vista genético que a Embrapa está
guardando, seja pelo seu valor genético, seja pela sua
resistência. E foi aqui que foi desenvolvido o primeiro clone animal, através daquela bezerra Vitória, que
nasceu a partir de experimentos desenvolvidos aqui
pela Embrapa Recursos Genéticos.
Como outros exemplos de recursos genéticos
animais que vêm sendo preservados pela Embrapa,
temos a ovelha crioula Lanada, que hoje é reconhecida
pela Associação Brasileira de Ovinos; o bovino crioulo Lajeano, de Santa Catarina, além de várias outras
espécies como o curraleiro pé-duro.
Mas também, Senador Alvaro Dias, nesse banco
de germoplasma, serão preservados micro-organismos,
nessa verdadeira Arca de Noé que é esse banco de
germoplasma. Aí, nós temos diversas estirpes, diversos tipos inativos de micro-organismos, que serão,
certamente, utilizados pela comunidade científica em
diversos programas de pesquisa.
Isso tem uma importância enorme, porque essas
coleções mantêm espécies com alto potencial de controle biológico de pragas e insetos vetores de doenças;
enfim, o controle biológico de pragas e a produção de
bioinseticidas poderão se desenvolver bastante através
desses micro-organismos armazenados pela Embrapa.
Também, Senador Paulo Paim, impressionou-me
muito uma fábrica de nitrogênio líquido, que vai suprir
toda a necessidade de nitrogênio líquido da Embrapa –
que gasta em torno de R$180 mil por ano em nitrogênio
líquido – e que vai, ainda, ofertar nitrogênio líquido para
o mercado do Distrito Federal e o mercado nacional.
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É importante registrar que o nitrogênio é captado
da própria atmosfera e é transformado em nitrogênio
líquido, sendo mais uma grande conquista da Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Eu faço este registro para cumprimentar os parlamentares que tiveram essa sensibilidade, mas para
demonstrar, também, como algumas emendas parlamentares bem aplicadas podem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a garantia
de uma melhor qualidade de vida para o conjunto da
população brasileira.
E digo isso porque o que a Embrapa está fazendo
é da maior importância para um país com as características do Brasil, que tem no agronegócio uma atividade econômica responsável por uma parcela grande,
expressiva do Produto Interno Bruto, e emprega muita
gente. Essa é a demonstração de que, a partir desse
material genético, nós poderemos desenvolver novas
tecnologias, novos produtos que possam garantir que
o Brasil amplie muito a sua produção através do aumento da produtividade, sem precisar avançar sobre
novas áreas de biomas preservados. Esse é o nosso
grande desafio.
Eu tenho dito, Senador Paulo Paim, Senador
Alvaro Dias, que a dupla Eduardo Campos e Marina
Silva – e quero me referir a isso detalhadamente num
outro momento – representam para o Brasil o binômio
inovação e sustentabilidade. E eu diria que essas duas
palavras vão reger os próximos decênios no Brasil.
Inovação. Inovação nos processos administrativos, inovação na educação, inovação na produção de
novas tecnologias, inovação que vai garantir aumento da produtividade, inovação na agricultura, porque
o segmento moderno do agronegócio, vinculado aos
institutos de pesquisas, às universidades, poderão produzir – e já estão produzindo, já avançaram bastante –
uma verdadeira revolução no País nos próximos anos,
ampliando muitíssimo a produção através do aumento
da produtividade, sem precisar avançar sobre novas
áreas de biomas preservados.
E isso tem uma vinculação muito forte com o conceito de sustentabilidade, porque nós estamos falando
aqui no banco de germoplasma como uma verdadeira
Arca de Noé, e é importante registrar que nós temos
outros bancos de germoplasma, muito maiores, infinitamente maiores, oferecidos pela natureza no País,
com essa biodiversidade fantástica que tem o Brasil.
Em torno de 20% da biodiversidade mundial, seja
animal, vegetal ou de micro-organismos, segundo se
estima, está no Brasil.
Então, imaginem o que representa o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico da utilização sustentável dessa biodiversidade, o que significa
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para ampliar os nossos índices de produtividade, para
agregar valor a nossa produção, para a produção de
alimentos funcionais, da nutracêutica, dos fármacos e,
ao mesmo tempo, o que significa garantir a sustentabilidade para que o nosso crescimento seja feito de forma
generosa. Ou seja: ao mesmo tempo em que distribui
os benefícios para todos desta geração, todos que vivem este momento presente da história, especialmente,
também, as populações tradicionais, as populações indígenas, as populações ribeirinhas, que são os guardiões
da nossa biodiversidade; poderá, como disse, de forma
generosa, ofertar um futuro melhor para as brasileiras
e brasileiros que, sequer, nasceram, mas que têm todo
o direito de ter um mundo melhor.
E o que vai propiciar um mundo melhor para essas
brasileirinhas e brasileirinhos que ainda não nasceram
é a inovação tecnológica, é a educação, é o desenvolvimento do conhecimento, é o desenvolvimento de
novas tecnologias que nos permitam ampliar a nossa
produtividade e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade.
Não adianta nada crescer se estivermos destruindo
aquele patrimônio coletivo, que é a nossa natureza,
que é o País onde vivemos, que são nossas águas,
nosso solo, nosso ar.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Embrapa
e dizer que fico muito feliz quando destino parte das
minhas emendas parlamentares para ela, porque tenho a convicção de que elas serão bem utilizadas. E
os beneficiários dessa utilização não são apenas a
geração presente – é ela também –, porque, hoje,...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ...o desenvolvimento tecnológico nos permite garantir benefícios já, imediatos, mas
também oferta uma expectativa de futuro muito melhor
para aqueles que ainda não nasceram: nossos netos,
nossos bisnetos, enfim, todos aqueles que virão depois
de nós e que têm direito a conhecer um Brasil melhor
do que o que nós conhecemos.
Portanto, fica aqui o registro dessa atividade no
Parque Nacional de Brasília e o registro dessa visita à
Embrapa. Coincidentemente, Senador Paulo Paim, eu
me referi aqui ao binômio inovação e sustentabilidade.
Nem me dei conta de que essa agenda de visita a um
templo da ciência brasileira, que é a Embrapa, e, ao
mesmo tempo, ao Parque Nacional de Brasília, que é
uma das maiores mostras do Cerrado, faz uma ligação
muito forte com esse binômio inovação e sustentabilidade, que é o binômio que, no meu entendimento, vai
reger o Brasil nos próximos decênios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Ricardo Ferraço 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 Rodrigo Rollemberg. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu convido o Senador Alvaro Dias a assumir a
tribuna.
Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, eu leio o seguinte ofício:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como
membro titular, o Deputado Alex Canziani, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, e, como membro
suplente, o Deputado Jorge Corte Real, em substituição ao Deputado Antonio Brito, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
627, de 2013, conforme Ofício nº 522, de 2013, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. n° 522/2013
Brasília, 12 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
ALEX CANZIANI (PTB/PR), na condição de Titular, em
substituição ao Senhor Deputado JOVAIR ARANTES
(PTB/GO); e, na qualidade de suplente, o Senhor Deputado JORGE CORTE REAL (PTB/PE), em substituição ao Senhor Deputado ANTONIO BRITO (PTB/BA),
para compor a Comissão Mista sobre a MP 627/2013,
que “Altera a legislação tributária federal relativa ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ,
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS; revoga
o Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre
a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa
física residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras providências”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Alvaro Dias, com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Paulo Paim, muito obrigado.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Supremo Tribunal Federal cumpriu sua missão. Muitos não acreditavam. O desencanto que permeia a vida nacional
certamente selecionou incrédulos diante desse julgamento histórico.
Particularmente, sempre manifestei desta tribuna plena confiança nas ações do Supremo Tribunal
Federal, e – creio – alcançam a Suprema Corte as
expectativas gerais e mais otimistas da sociedade
brasileira, concluindo o julgamento do mensalão com
o cárcere para os principais envolvidos. Certamente,
reabilita a crença de parte da população brasileira de
que é possível ver a Justiça derrotando a impunidade
e seguramente recupera o conceito de credibilidade e
de respeitabilidade que essa instituição basilar, onde
estão fincados os alicerces básicos da democracia,
deve deter.
Parâmetro para novos julgamentos, certamente.
O exemplo do julgamento do mensalão deve ser regra, para que julgamentos de figuras importantes da
atividade pública brasileira, de autoridades importantes
no País, possam se dar celeremente e com o mesmo
rigor imposto a esse julgamento histórico do mensalão.
É histórico, porque certamente é marco de um
novo rumo para a Justiça brasileira. Nós estamos, sim,
reabilitando as nossas esperanças nessa instituição
fundamental para a democracia.
O Supremo cumpriu sua missão, mensaleiros estão na cadeia, mas há uma missão maior que incumbe
a todos nós cumprir. Os mensaleiros estão na cadeia,
mas o balcão de negócios está de pé. O sistema que
é matriz de governos corruptos e incompetentes tem
de ser substituído: a fábrica de escândalos, pai e mãe
de mensaleiros, sanguessugas, gafanhotos, chupins
da República. Esse é o sistema que denominamos de
balcão de negócios porque estabelece uma relação
de promiscuidade entre os Poderes, consagrando a
picaretagem política de forma explícita e rotineira,
com o aparelhamento do Estado e o loteamento dos
cargos públicos.
A consequência mais positiva do julgamento do
mensalão será a derrocada desse sistema. E o momento é o mais adequado, porque estamos na antevéspera de uma eleição de importância para o País
que vai envolver a parte maior dos agentes públicos
eleitos. Certamente o debate a ser travado entre os
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postulantes à Presidência da República não pode ignorar a existência desse sistema.
Esse é o sistema que esgota a capacidade financeira do Poder Público de investir em setores essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, segurança
pública, etc, e esgota a capacidade financeira do Poder
Público de oferecer oportunidades de vida melhor para
a maioria dos brasileiros.
Tenho dito e vou repetir: não acredito que o Brasil possa alcançar índices de desenvolvimento compatíveis com as suas potencialidades, se preservar
esse sistema.
Esse sistema foi instalado para cooptar partidos
políticos e políticos de modo geral, integrando a maior
Base de Apoio ao Governo, que se viu na história brasileira, limitando a oposição à insignificância numérica
e, como consequência, limitando as ações dela no ato
de fiscalizar, de investigar e de denunciar para que
as autoridades possam errar mais confortavelmente,
ensejando a prática da corrupção ainda mais impunemente. E substitui-se a eficiência da gestão, substitui-se a competência administrativa, substituem-se os
resultados de governo por uma estratégia de marketing
oficial, sofisticada e cara, idealizada pelos marqueteiros do Governo e sustentada com o dinheiro público.
Esse é um sistema perverso que – repito – não
interessa ao País, não interessa à população, não interessa à democracia e só vale para os verdadeiros
chupins da República que são os únicos beneficiados
por ele.
Como se justifica o País estar nos últimos lugares do ranking de crescimento econômico da América
Latina, apesar de suas potencialidades? Como pode
o Brasil ocupar o penúltimo lugar, à frente apenas da
Noruega, onde houve um forte impacto da crise do
euro, em penúltimo lugar entre os países emergentes?
Como pode se admitir que mais de US$80 bilhões por
ano esvaem-se por entre os dedos das mãos sujas de
corrupção? Como pode se admitir esta avaliação da
Federação das Indústrias de São Paulo de que perdemos R$500 bilhões por ano em razão da incompetência e da corrupção?
É o sistema, é o modelo, é o balcão de negócios,
porque se admite um governo com 39 ministérios, secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias,
agências reguladoras, empresas estatais, que são
criadas a cada passo para acolher novos apaniguados e contemplar novos partidos, sustentados no seu
fisiologismo incurável pelo Erário.
É o sistema. Esse sistema foi instalado, sim,
em Brasília e foi transplantado para alguns Estados
e muitos Municípios no País. Esse sistema tem que
ser destruído. E agora, durante o processo eleitoral,
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que se trave o debate sobre o sistema que se impõe
ao Brasil nos últimos anos como o sistema que provoca uma hemorragia nos cofres públicos nacionais,
causada pelos escândalos sucessivos de corrupção.
Aqui está mais uma consequência desse modelo:
nesse final de semana, a denúncia de que no Ministério da Fazenda há pagamento de propina – justamente
no Ministério primacial para a vida da Administração
Federal. Lá, consta – e a revista Época revelou nesse
final de semana – que dois funcionários, o Chefe de
Gabinete, Marcelo Estrela Fiche, e Humberto Barreto
Alencar, Chefe de Gabinete Substituto do Ministro da
Fazenda, e a Sra Anne Paiva, ex-secretária da empresa Partnersnet Comunicação Empresarial, estariam
envolvidos em escândalo de cobrança de propina. A
empresa teria celebrado um contrato superfaturado
com o Ministério da Fazenda, e os benefícios teriam
sido repassados através do pagamento de propina
aos citados.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do
PSDB, e eu estamos protocolando hoje dois requerimentos: um requerimento que convoca essas pessoas
para depoimento ao Senado Federal na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização
e Controle; e outro requerimento de informação ao
Ministro da Fazenda sobre o contrato celebrado entre
a empresa Partnersnet Comunicação Empresarial e o
Ministério, para prestação de serviços de assessoria
de imprensa. Estamos indagando qual o prazo e o valor do contrato assinado com a empresa – e pedimos
para anexar cópia do contrato –; quem foi o responsável por contratar uma assessoria de imprensa para
o Ministério da Fazenda; quantos profissionais a empresa alocou no Ministério – relacionando o nome e a
função de cada um dos funcionários.
Indagamos ainda: a empresa Partners presta
contas de suas atividades ao Ministério? De que forma se dá essa prestação de contas? O Ministério
tem informações sobre denúncias de pagamento de
propina relacionada a esse contrato? Existe algum
procedimento investigatório em curso no âmbito do
Ministério? Alguma conclusão já foi apresentada? Os
servidores envolvidos na denúncia foram afastados de
suas funções? Qual a justificativa?
Esse é o requerimento de informações ao Sr.
Ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Tenho de concluir, dizendo que esse é mais um
produto do sistema que devemos condenar. Certamente, os ocupantes de cargos comissionados, os
ocupantes de cargos de confiança no Governo são,
como regra, indicados partidariamente. Isso se chama
“aparelhamento do Estado” partidariamente. Até uma
empresa antes intocável, como a Petrobras, transfor-
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mou-se em aparelho do Estado a serviço de um partido
político, em nome do seu projeto de poder.
Esse é o sistema que estamos, nos últimos tempos, procurando combater nesta tribuna e nas palestras
que proferimos em universidades e em outras escolas
no País, procurando despertar a atenção das pessoas
para a existência de um modelo perverso de governo,
que vai destruindo não apenas as finanças públicas
brasileiras, mas também nossas esperanças de um
desenvolvimento sustentado para a melhoria da qualidade de vida do povo deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Passo, de imediato, a palavra ao Senador Paulo
Paim. Opa! Enganei-me! É que todo mundo confunde.
Concedo a palavra ao Paulo Davim.
Nós estávamos comentando aqui sobre essa
confusão em torno dos nossos nomes, Paulo Paim e
Paulo Davim, e acabei entrando no embalo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Exatamente!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Mas é uma confusão positiva.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– É positiva, exatamente!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Tenho o maior orgulho quando
me confundem com V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Da mesma forma, Presidente Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que estão
nas galerias, aqueles que me acompanham pela TV
Senado e pela Rádio Senado, antes de tratar especificamente do assunto que me trouxe à tribuna na tarde de hoje, quero fazer o registro de uma solenidade,
de uma celebração de que participei em Natal, no Rio
Grande do Norte. Trata-se do 25º ano, do jubileu da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, dos 25 anos de
celibato do Pe. Antônio Nunes, em Neópolis.
Quero também registrar, com muita alegria, a
inauguração da Casa Divino Mestre, uma casa para
albergar as pessoas humildes, as pessoas pobres que
procuram Natal, que vão do interior para Natal, para
fazer tratamento de saúde, para fazer exames, enfim,
para, de alguma forma, resolver alguma pendência na
sua vida. Essas pessoas não tinham onde se hospedar, não tinham acesso a nenhum hotel em função de
dificuldades financeiras.
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O Pe. Antônio Nunes, junto com a comunidade,
com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Neópolis, inaugurou, no último dia 11, quando a Paróquia
completou 25 anos e quando ele completou 25 anos
de celibato, a Casa Divino Mestre. Eu achei fantástica
essa iniciativa! Ela demonstra a grande sensibilidade
social do nosso Pároco, homem que tem um contato
muito próximo com a comunidade e que se preocupa
com o bem-estar dos mais humildes.
A Casa Divino Mestre é extremamente bem humanizada, com acessibilidade. Evidentemente, uma
casa que se dispõe a albergar pacientes de todas as
idades que vêm do interior não poderia deixar de observar esse detalhe da acessibilidade.
Então, fica aqui meu reconhecimento do belíssimo trabalho que o Pe. Antônio Nunes está fazendo na
Paróquia de Neópolis. Ressalto, sobretudo, a inauguração dessa Casa, que é mais um instrumento para
corrigir as inúmeras injustiças sociais de que o nosso
povo é vítima.
Portanto, fica aqui meu abraço ao Pe. Antônio
Nunes.
Quero parabenizar a comunidade de Neópolis por
essa grande conquista, que é a Casa Divino Mestre.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, participei da
posse dos Jovens Senadores. Pelo segundo ano consecutivo, fui escolhido o Presidente dessa Comissão,
o que me deixou extremamente feliz, porque tenho a
compreensão da amplitude e do alcance desse Projeto.
O Projeto Jovem Senador, que há três anos existe nesse modelo, pois antes era apenas um concurso
de redação, estabelece, de fato, um Senado jovem,
em que jovens de todos os Estados concorrem. Os
ganhadores de cada Estado assumem, durante quatro dias, a cadeira, representando o seu Estado como
um Senador Jovem.
Estou falando sobre isso, Sr. Presidente, e é muito
boa a coincidência de V. Exª presidir esta sessão, por
uma razão muito simples: o senhor sabe muito mais
do que eu que a semente do Projeto Jovem Senador
foi lançada por V. Exª, quando apresentou um projeto
de resolução criando esse Projeto. Isso não me causa
surpresa ou espanto, porque todos nós conhecemos
a sensibilidade social que lhe é peculiar.
O senhor acertou mais uma vez, porque esse Projeto tem algumas características: primeiro, é um Projeto
que aproxima o Senado da sociedade; segundo, é um
Projeto que aproxima o jovem do Parlamento; terceiro,
é um Projeto que tem um poder de capilaridade muito
grande, porque chegam aqui para tomar posse jovens
de Municípios do interior do Brasil; jovens que, muitas
vezes, não conhecem a capital do seu Estado; jovens
que nunca tinham viajado de avião, que nunca tinham
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entrado em um shopping, que nunca tinham assistido
a um filme no cinema, mas que foram contemplados
com esse título, primeiro pela existência do Projeto
Jovem Senador e, segundo, por sua virtude e por sua
capacidade. Esses jovens conseguem suplantar as
dificuldades, as diferenças regionais e as diferenças
sociais pelas suas qualidades, pelas suas virtudes.
Esses jovens concorrem com jovens do Brasil
inteiro. São escolhidos na sua escola – eles são alunos do nível médio de escolas públicas –; depois, são
escolhidos no Município; e, por último, são escolhidos
no seu Estado pela Secretaria Estadual de Educação.
As suas redações vêm para cá, e, aqui, uma comissão
escolhe as três melhores redações. Mas os 27 alunos
já tomam posse como Jovens Senadores.
Neste ano, a vencedora do Projeto Jovem Senador veio do Acre, de uma escola pública do Acre,
que foi a Aline da Conceição Andrade. Uma jovem do
interior do Acre, de uma escola pública, ganhou o concurso de redação.
No nosso Estado, Senador José Agripino, a jovem Danielle Pereira de Almeida, de Alexandria, foi a
ganhadora estadual e tomou posse hoje, pela manhã,
como Jovem Senadora, representando o Rio Grande
do Norte.
Pelo segundo ano, fui agraciado com essa honrosa e gratificante responsabilidade de presidir essa
Comissão e tenho aprendido muito.
Digo que esse é um Projeto, sobretudo, pedagógico, porque o Parlamento ensina a esses jovens
o seu funcionamento, a importância do Parlamento. E
eu disse para eles, hoje, pela manhã, que não existe
democracia forte se há um Parlamento fraco. Um Parlamento fraco é um Parlamento que não ajuda a democracia e termina sendo uma instituição que contribui
para as injustiças sociais. Por isso, nós precisamos de
um Parlamento forte.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Permite-me um aparte, Senador Paulo Davim?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Pois não, Senador, com prazer.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Paulo Davim, primeiro, quero cumprimentar
V. Exª pela coordenação que exerce nesse grupo de
trabalho de escolha dos Jovens Senadores, de premiação e de recepção aos Senadores mirins, o que, na
verdade, em minha opinião, mais do que pedagógico
– é claro que é pedagógico! –, é um estímulo a uma
coisa que é inata das pessoas e que nenhuma universidade ensina, que é a capacidade de liderar, que
é a capacidade de as pessoas tomarem iniciativa, de
se sentirem líderes responsáveis, comandantes. Isso
é muito importante. Quando, nos Estados Unidos, os
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jovens executivos, os yuppies, faziam, ou fazem, as
applications forms, que são os exames de admissão
às funções de alta responsabilidade do mercado financeiro americano, a formação acadêmica, viesse de
onde viesse, do MIT, de Princeton, da London Scholl of
Economics, estava no currículo. Nas applications forms,
nos exames, o que se perguntava, o que se indagava
eram coisas que identificavam se o rapaz ou a moça
era ou não líder. Era perguntado se era praticante de
esporte, se havia sido líder no seu time. Eram questionadas coisas sobre o caráter das pessoas e sobre
a capacidade de iniciativa. Esse concurso que trouxe
o jovem do Acre e o jovem do Rio Grande do Norte
à competição com o jovem de São Paulo, do Rio de
Janeiro, do Espírito Santo ou de Minas Gerais é uma
coisa admirável, porque trouxe pessoas do Acre, onde
a educação está longe de ser igual à de São Paulo,
para ser identificada como Senador mirim, porque ela
tem condições intrínsecas, qualidades intrínsecas, é
um líder em potencial, é uma pessoa que tem capacidade de ter individualidade acima da média provada. E
nada melhor do que você estabelecer esses certames
para incentivar, estimular a capacidade de liderança de
pessoas que podem ser os chefões do futuro.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Perfeito!
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Ninguém me diz que, na minha turma, os primeiros
da turma foram os mais exitosos, nem na turma de V.
Exª. Às vezes, os primeiros da turma – e é claro que é
muito bom ser o primeiro da turma! – não são os que
têm maior chance ou os que têm maior êxito na vida.
Mas há aqueles que têm capacidade de liderar, que
têm capacidade de iniciativa, que têm disposição para
a luta, que não baixam a cabeça, que respondem às
dificuldades com enfrentamento. É isso que faz as pessoas serem singulares, diferenciando-se das pessoas
comuns. Esse trabalho que V. Exª coordena seleciona
pessoas singulares, que se diferenciam das pessoas
comuns. Em qualquer sociedade, é ótimo você selecionar a maior quantidade possível de pessoas singulares.
Esse trabalho seleciona pessoas singulares que não
estão em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em
Minas, mas que estão no nosso Rio Grande do Norte,
no Acre, nos Estados pequenos, pessoas que estão
escondidas e que foram reveladas por esse trabalho,
sob a competente coordenação de V. Exª, que quero
cumprimentar.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Muito obrigado, Senador José Agripino.
Realmente, esse projeto, Senador, permite isso.
E aqui eu quero parabenizar esta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Paulo Davim, não é praxe, mas me permita.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Inspirado também nos elogios
do Senador Agripino. V. Exª contou para mim e vou
contar de público.
V. Exª poderia, nesse feriadão, ter ido para o seu
Estado. V. Exª não foi. Pediu aos seus familiares que
viessem para cá e me explicava na quinta-feira: “Tenho
uma missão aqui, Paim. No domingo, vou receber os
jovens cidadãos. Não posso ir. Vou ficar aqui”. E o fez
com gosto, fez com amor. É isso que soma. V. Exª não
o fez só como obrigação, como Senador Presidente
dessa importante Comissão. Eu vi que os olhos de V.
Exª brilhavam quando falava: “Vou receber a juventude”.
V. Exª, hoje, pela manhã, esteve aqui com eles.
Depois me disse que mais emocionante do que aqui
foi ali, no salão de homenagens, onde V. Exª abraçou
todos e falou diretamente com todos. V. Exª me dizia,
e o Brasil tem que saber disto, que a Cláudia Lyra, inclusive, relatava a V. Exª que muitos desses meninos
não tinham sequer roupas, e o Senado providenciou
– isso é bonito, e o povo tem que saber –, para que
eles pudessem, então, com o carinho de V. Exª e de
toda a equipe do Senado Federal, sentir-se acolhidos.
Eles jamais, jamais vão se esquecer disso. Vão
levar ao longo das suas vidas. E a homenagem maior
eu quero dizer que é de V. Exª e da equipe do Senado,
que os acompanhou.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim, mas é verdade. Eu acho que esse projeto que o Senado propicia é
maravilhoso. Ele abre fronteiras; abre, sobretudo, perspectiva para esses jovens. E os familiares que conseguiram acompanhar, os diretores de escola, inclusive
as três primeiras escolas dos três primeiros lugares
receberam prêmios também. Vieram os diretores de
escola, professores, enfim, alguns familiares.
Trata-se de um projeto maravilhoso. Há três anos
que esse projeto, nesse modelo, foi inaugurado aqui,
no Senado, e tem tido uma repercussão extraordinária.
Quero também, Sr. Presidente, parabenizar toda
essa equipe de apoio. Há uma legião de servidores
do Senado Federal que organiza, que se dedica. São
pessoas de extrema abnegação, zelosas, que procuram receber esses jovens, deixá-los confortáveis e em
segurança. Enfim, é um trabalho que envolve muita
gente, mas vale a pena; vale a pena porque é grande o
grau de satisfação dos jovens, dos familiares, dos que
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acompanharam esses jovens, das escolas. Imaginem
a repercussão, lá em Alexandria, Senador Agripino,
de Daniele chegando lá, sendo premiada, contando a
experiência dela no Senado Federal.
Esses jovens apresentam propostas. Atualmente, existem 17 projetos de lei, oriundos do Plenário do
Jovem Senador, tramitando. Esses projetos são analisados na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa. Se forem aprovados, passam a tramitar
no Congresso Nacional. Imaginem se alguns desses
projetos, ou vários, ou todos venham a ser sancionados pela Presidente da República, um projeto de lei
originariamente do Senado Jovem!
Eu acho isso fantástico! Isso abre um espaço
fantástico para a juventude participar e contribuir concretamente para um Brasil melhor, para uma sociedade
mais justa, uma sociedade mais igual.
Quero, mais uma vez, ressaltar a importância da
Drª Cláudia Lyra, extremamente abnegada, que teve
papel preponderante para organizar, para equacionar
as dificuldades, que são muitas. V. Exªs imaginam a
quantidade de problemas que surgem, a logística para
trazer esses 27 jovens para o Senado, para tomar
posse! São quatro dias trabalhando, preparando as
matérias, discutindo.
Enfim, trata-se, realmente, de um trabalho muito
bonito que merece reconhecimento e elogio de todos
nós.
Parabéns ao Senado Federal!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Drª Cláudia Lyra está aqui.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –
Drª Cláudia Lyra, Diretora da Mesa do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em seu nome, está cumprimentando toda a equipe.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Exato. Em nome dela, quero estender esses elogios
e esse reconhecimento a toda essa equipe que organizou o projeto Jovem Senador.
Então, fica aqui o meu registro, a minha satisfação
e os meus agradecimentos de ter a oportunidade, pelo
segundo ano, de presidir essa comissão.
Realmente, essa é uma experiência ímpar para
mim, para nós e, sobretudo, para esses jovens dos mais
diversos lugares do Brasil, que estiveram aqui, tomaram posse e vão trabalhar, vão discutir, vão conhecer a
dinâmica da mais alta Casa legislativa do Brasil. Serão
sementes que vão capilarizar informações, mostrando
como se trabalha, qual o papel do Senador, como o
Senado trabalha, qual a importância desta Casa para
a democracia brasileira, para o Estado brasileiro, para
a política brasileira.
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Portanto, fica aqui o meu reconhecimento a toda
essa equipe maravilhosa e a V. Exª também, pelo projeto
de resolução, lá atrás, que desaguou nesse belíssimo
projeto Jovem Senador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Paulo Davim.
É por isso que eu digo: tenho orgulho quando confundem os nomes Paulo Paim e Paulo Davim.
Só o relato desse projeto é algo que tem que ser
festejado por gerações e gerações. A geração presente
há de lembrar que, lá atrás, o Senador Paulo Davim
presidiu com enorme competência essa comissão de
jovens, que viram senadores por quatro dias e vão
ajudar a escrever a história do País, com certeza, nos
próximos anos.
Parabéns a V. Exª!
Senador José Agripino Maia, V. Exª está sendo
convidado a subir, neste momento, à tribuna do Senado para fazer o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria, hoje, inicialmente, como orador inscrito, de prestar
contas à Casa da missão que levei a efeito, em nome
do Senado Federal, nas duas últimas semanas de outubro, junto à Assembleia Geral da ONU, a qual compareci mais uma vez, porque, se há um assunto que
me interessa é política internacional, o que se passa
no mundo. E a Assembleia Geral da ONU, que acontece a cada final de ano, todos os anos, é um grande
fórum de discussão daquilo que é assunto palpitante
no mundo a cada ano.
Designado pelo Senado, estive em Nova York
para participar dessa Assembleia Geral da ONU. Lá
chegando, procurei, junto à missão do Brasil na ONU,
chefiada pelo embaixador Antonio Patriota, recolher
subsídios – o que sempre faço numa primeira reunião
– relativos a fatos que, na minha percepção pessoal,
são os fatos do momento, como as questões ligadas
ao Conselho de Segurança da ONU – leia-se Síria,
Congo, Guiné-Bissau –, as questões ligadas a direitos
humanos – leia-se a espionagem dos Estados Unidos
junto a diversos países do mundo – e a questão do
desenvolvimento sustentável, que, na minha opinião, é
uma questão que diz respeito ao futuro do Brasil como
potência econômica e como país capaz de produzir
alimento para o mundo inteiro.
Em uma breve reflexão, os Brics – Brasil, Rússia,
Índia, China e agrege-se a eles a África do Sul – são
o bloco de emergentes sobre os quais o mundo inteiro
debruça as suas vistas, criando expectativa de grande
crescimento para o futuro. Entre os Brics, dentro dos

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

três eixos fundamentais – água, energia e produção de
alimento –, o Brasil, entre Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, é o único que detém, como trunfo
de sua vida como país, a produção de energia, seja
hidrelétrica, fundamentalmente, seja por fontes alternativas que o Brasil domina, a começar pelo etanol,
pela energia eólica, etc.; a produção de alimento, tendo
em vista que o Brasil é hoje, se não o maior, um dos
maiores produtores de alimento do mundo; e a questão, evidentemente, sustentável.
Então, dos três eixos – água, energia e alimento;
água nem precisa falar –, o Brasil é o campeão nos três,
mas, para a questão do desenvolvimento sustentável,
que é fundamental para a produção de alimentos, o
Brasil precisa ter uma política muito clara com relação
à questão ambiental, haja vista que foi o Brasil que produziu, quando Fernando Collor de Mello era Presidente
da República, a Eco-92, que foi seguida da Rio+20, e
todo o debate que acontece, neste momento, na ONU.
Eu quero encerrar a minha prestação de contas
por essa questão do desenvolvimento sustentável, que
reputo como a maior preocupação que o Brasil deve
ter nos debates da ONU e a maior contribuição que o
Brasil precisa dar nos debates da ONU ao desenvolvimento sustentável no mundo inteiro.
Eu começaria, Sr. Presidente, pela informação à
Casa do que acontece nos debates do Conselho de Segurança da ONU. O primeiro ponto: a questão da Síria.
Após a guerra do Iraque, a rebelião na Líbia, a
guerra civil no Egito, todas as questões do mundo árabe
envolvendo países de religião islâmica, inclui-se agora,
recentemente, ainda sem solução, a questão da Síria,
que é um país de tradições, com muita história, com
grandes conflitos religiosos e que começa, pelo conflito interno, a despertar o interesse internacional por
conta do apoio divergente de potências tipo Estados
Unidos para um lado, Rússia para outro. E aí remete-se à propriedade de armas químicas, que os Estados
Unidos acusam a Síria de deter.
A grande novidade da questão da discussão do
affair Síria é que a Rússia entendeu, em muito boa
hora, com muita racionalidade, que a Síria detinha armas químicas e que precisava entregá-las, para evitar massacre em massa com o uso de arma química
contra a população indefesa, inclusive civil. Em função
disso, o governo sírio, que vinha adotando uma posição
inflexível, fragilizou-se, fala já em eleição no próximo
ano e enseja aquilo que está proposto na ONU, que é
a reunião Genebra 2, a ocorrer em novembro – tudo
indica que vai ocorrer –, para marcar eleições que visem à escolha de um governo de transição que propicie, diferentemente do que aconteceu no Iraque, por
exemplo, um governo isento de radicalismos religiosos.
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O Iraque, por exemplo, hoje, vive um caldeirão, porque
o governo escolhido não é um governo isento do ponto
de vista religioso, e as diferenças religiosas, que são
muito agudas no mundo árabe, terminam produzindo
o recrudescimento da disputa interna e da guerra civil.
Então, com relação à Síria, pelo fato de a Rússia ter adotado a postura de exigir a entrega de armas
químicas e a ONU estar com grandes chances de
realizar a reunião Genebra 2, agora, em novembro,
para marcar eleição no próximo ano para escolha de
um governo de transição – e espera-se que seja um
governo sem radicalismos religiosos –, esse é um fato
que a ONU examina com detida atenção e com boa
perspectiva de solução.
Um outro assunto é a Guiné-Bissau, país que
esteve envolvido em conflitos. O Secretário-Geral Ban
Ki-moon designou o Ramos-Horta, que foi Prêmio Nobel da Paz, do Timor Leste, para comandar a Comissão de Construção da Paz, que é a Comissão que,
depois da ação do Conselho de Segurança da ONU,
da ação armada na Guiné-Bissau, cuida da reconstrução da economia do país, a fim de possibilitar àqueles
que ali moram que continuem a morar no país, e com
empregos garantidos pelo país. Essa é a função da
Comissão de Construção da Paz na Guiné-Bissau,
para onde, por ação do Secretário-Geral da ONU, o
Dr. Ramos-Horta, do Timor Leste, está indo comandar,
a fim de encontrar caminhos de reconstrução do país
e a retomada do desenvolvimento.
Uma questão que o Brasil não acompanha muito
de perto, mas que é importante porque envolve a terceira maior população da África, é a questão do Congo.
O Congo é governado há anos pelo Presidente Kabila
e tem como vizinhos Ruanda e Uganda. Ruanda é um
país cuja pobreza é conhecida.
No Congo, existem 15 mil rebeldes insuflados por
Uganda e por Ruanda. São os tutsis, população negra
de perfil afilado, diferente do africano comum, que está
infiltrada por razões claramente econômicas. Aí entram
extração de diamantes, de minérios, de petróleo. Esses 15 mil rebeldes desafiam claramente o governo do
Presidente Kabila. Aqui não vai nenhuma observação
sobre a correção ou não da ação do Presidente Kabila, mas o que é fato é que há um consenso entre os
países da África de que esse comitê de forças de paz
que reúne contingentes de 12 países do Congo pode
atuar no plano do estabelecimento da solução pelo dialogo político e, se não for possível, pelo uso da força.
Há um consenso entre todos os países da África
de que é preciso encontrar uma saída para o conflito
de 15 mil rebeldes com o governo do Presidente Kabila, dentro do Congo, que é o terceiro maior país da
África, por razões claramente de ordem econômica.
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Curiosamente – e trago ao conhecimento da
Casa –, o comandante dessa comissão de forças de
paz que atuam no Congo é um brasileiro. Foi o homem
que iniciou as ações no Haiti. É um general brasileiro
chamado Carlos Alberto Santos Cruz, que se encontra
no Congo comandando as ações, sem ter um único
soldado brasileiro. São 12 países e nenhum brasileiro,
mas o comandante é um brasileiro, envolvido, repito,
com a solução de um conflito que preocupa a África
inteira como continente, no terceiro maior país, em população, da África. É um brasileiro que está à frente da
Comissão de Paz, com autorização para estabelecer
a solução pelo diálogo político entre as partes ou, se
não for possível, pelo uso da força e de armas.
Uma palavra clara sobre um assunto que agora
domina debates, inclusive na imprensa americana: a
questão da espionagem.
Para ser franco, Presidente Paulo Davim, enquanto a espionagem dizia respeito a notícias dos órgãos
de investigação, ou espionagem, ou bisbilhotagem
americana, que se voltavam para México, Argentina
e Brasil, a população americana não se preocupava,
nem comentava nada.
Enquanto eu lá estava, um pouco antes de eu
chegar à Assembleia Geral da ONU, surgiu a notícia,
a informação de que a Primeira-Ministra Angela Merkel
também havia sido espionada e, aí, a coisa tomou um
volume completamente diferente, com uma repercussão que provocou indignação na Alemanha, na Europa, no mundo desenvolvido, até porque se tratava
da espionagem suposta de um país como os Estados
Unidos sobre uma potência econômica aliada, como
o Brasil é, também, uma potência econômica aliada
dos Estados Unidos.
A partir daí, o que aconteceu foi que, como a
notícia era forte, ela chegou à CNN, à CBS, chegou
às grandes cadeias, aos grandes jornais, às rádios
de comunicação americana e contaminou o americano comum, que tomou a informação e raciocinou: “Se
foi com a Angela Merkel, o próximo serei eu!”. Então,
o americano comum moveu-se e levou o assunto ao
debate. As televisões americanas, os programas, os
Lettermans da vida entrevistaram pessoas, e o assunto, claramente, tomou outra feição na ONU.
O Brasil já havia endereçado, por intermédio do
Embaixador Antonio Patriota, uma moção à Comissão de Direitos Humanos, com vistas à manifestação
da ONU com relação à bisbilhotice americana. Com
a entrada em cena dos fatos envolvendo a chanceler
Angela Merkel, a Alemanha rapidamente se somou ao
Brasil e, aí, a coisa andou, e está em curso, ou já está
praticamente aprovada, senão aprovada, uma manifestação da ONU no que diz respeito a direitos humanos.
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Uma coisa foi dita no nascedouro das denúncias:
que tudo era feito em nome do combate ao terrorismo,
e a ONU tem a consciência de que o combate ao terrorismo remete aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contém duas referências
no direito à privacidade e na liberdade de expressão,
que são o conflito. O conflito que está contido na bisbilhotice, em função das novidades na comunicação
via Internet, é o conflito entre o direito à privacidade e
à liberdade de expressão, e ambos estão na Declaração dos direitos universais da ONU. E, estando lá, o
combate ao terrorismo que invade esse território não
pode ser alegado.
E por aí é que vai caminhar a ONU, a Organização das Nações Unidas, com vistas a encontrar uma
forma de procedimento aceitável para que, se forem
permitidas investigações ou acompanhamentos, se
respeite a privacidade, que se garanta a liberdade de
expressão, sim, mas não à custa da privacidade, e
vice-versa.
Agora, tudo isso, em função da novidade decorrente da escuta a Angela Merkel, que tem expressão
mundial, que juntou o Brasil com a Alemanha no documento de provocação à Comissão de Direitos Humanos,
e que, agora, vai se mover e vai produzir resultados,
até por pressão da sociedade americana, que está
pressionando o governo americano a se explicar e a
adotar uma atitude respeitada no campo dos direitos
humanos. Essa é uma novidade que está em curso na
Assembleia Geral da ONU e que trago ao conhecimento do Senado e dos meus companheiros Senadores.
E, toda vez que vou à ONU, eu começo a minha
atividade me reunindo com o staff de diplomatas, à
frente, nesse momento, como esteve, a Embaixadora
Maria Luiza Viotti – agora, o Embaixador Antonio Patriota, até há bem pouco tempo, chanceler –, com seus
auxiliares, que são embaixadores ou conselheiros, ministros conselheiros, com quem eu debato. Participei
de uma primeira reunião, de duas horas, com o staff,
à frente, o Embaixador Patriota. Eu faço as minhas
indagações, recebo um acervo de informações e, a
partir daí, frequento as reuniões do Conselho da ONU.
Na quarta-feira seguinte, na outra semana, tive
outra reunião, de fechamento, com o Embaixador Patriota, para emitir opiniões que pude recolher da audiência
das reuniões de que participei, para ouvir a opinião do
Brasil e para dividir com o principal funcionário, altamente qualificado, do Brasil, com assento na ONU, que
é o Embaixador Patriota, as minhas preocupações, que
são preocupações do Congresso brasileiro, com vistas
a uma atuação do Brasil como país com assento na
Assembleia Geral da ONU. E aí foi fundamentalmente
a questão do desenvolvimento sustentável.
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Senador Paulo Davim, muito se tem falado, no
Brasil, sobre o pré-sal. Foi dito pela Presidente da República, Dilma, que, em 35 anos, o pré-sal iria produzir
R$1 trilhão ou um pouco mais que isso. Logo depois,
informações confiáveis davam conta de que, com o
custo da produção do petróleo do pré-sal, custaria
US$400 bilhões, e nós estamos falando em perto de
900 bilhões. A sobra ou o rédito positivo seria de R$100
bilhões em 35 anos. Senador Paulo Davim, nós estamos falando em R$100 bilhões, em 35 anos – R$100
bilhões, em 35 anos! Divida 100 por 35; dá R$3 bilhões
por ano de lucro, de superávit.
Como anda o agronegócio no Brasil? Eu levantei
elementos e conversei com o Embaixador Patriota sobre isso, sobre essa preocupação que tenho, que é do
Brasil. O agronegócio, no Brasil, produzia um superávit
de balança comercial, em 1989, da ordem de US$10
bilhões, exportava mais do que importava US$10 bilhões, em 1989. Em 2012, o superávit da balança comercial do Brasil saiu de US$10 bilhões,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – ... em 1989, para US$80 bilhões – oito vezes
mais –, em 2012. É quem sustenta o Brasil.
O déficit da balança comercial no setor de indústria é um desastre! É de menos US$100 bilhões. É um
desastre! O Brasil importando tudo: do que precisa até
a quinquilharia chinesa.
O consumo do Brasil, o produto do aumento
de renda, decorrente de muitas coisas, a começar
pelo Bolsa Família, pelo aquecimento da economia
do agronegócio, da prestação de serviços, o que fez
aumentar a renda do Brasil... Como o Brasil não tinha
produção competitiva, isso fez com que comprasse
produto importado. O que o Brasil não produz, porque
não tem condições pela carga de impostos alta, porque a infraestrutura é ruim, de má qualidade, porque
a burocracia entrava os negócios, por essas razões
todas. Porque o Brasil não é competitivo, e há gente
que queira comprar,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – ... quem é capaz de vender barato manda para
cá, como a China.
Então, quero voltar ao meu raciocínio: US$80
bilhões é quanto significa o agronegócio do Brasil na
balança comercial. Exporta mais do que importa US$80
bilhões, contra o que acabei de falar do pré-sal, que
é a joia da coroa decantada. Queria eu que, em vez
de 3 bilhões fossem 30, fossem 50 bilhões por ano.
Queria eu, mas os dados disponíveis não são esses.
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Muito bem, o agronegócio, esse sim, é a joia da coroa brasileira.
A ECO-92 e a Rio+20 produziram documentos,
que, ao final, foram consensuais, falando claramente
no desenvolvimento sustentável. Isso remete diretamente ao agronegócio brasileiro.
E o desenvolvimento sustentável se baseia em
três pilares – três –: o desenvolvimento ambiental, o
desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. São três pilares que têm de caminhar juntos. Não
só o ambiental, mas também o social e o econômico,
para que haja desenvolvimento sustentável. E toda a
discussão no Brasil... O Brasil se deixa envolver só pela
discussão ambiental: quantos metros da margem de
um rio para dentro devem ser mantidos absolutamente
cobertos de vegetação. Essa é a grande discussão do
Código Florestal. Não se leva em consideração aquilo
que a ECO-92 e a Rio+20 decidiram, que os três são:
o ambiental, o social e o econômico.
Que meta a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU estabelece? A ONU tem a consciência, como todos nós temos, de que a inclusão social de
uma nova classe média na Índia, na China, no Brasil,
no Peru, na Colômbia, no Equador, no Vietnã, em toda
parte, a inclusão social de uma classe média gerou milhões de compradores, que, ao comprarem, provocam
a produção, que, acionada, gera gás de efeito estufa e
produz o aumento da temperatura em nosso Planeta.
Em função de um fato irrefreável, que é o crescimento da classe média, que é consumidora e que evidentemente produz um excesso com o qual não podemos conviver de gás estufa, há uma meta estabelecida
pela ONU de, até 2050, a temperatura do mundo não
poder crescer mais do que dois graus, média. E tudo
tem que ser feito de trás para diante, ou seja, toda a
política tem que ser feita de modo a que se evite que,
até 2050, a temperatura do mundo não cresça em média mais do que dois graus.
O Brasil se debruçar sobre uma proposta que leve
em consideração os três eixos – o desenvolvimento
ambiental, o social e o econômico – é responsabilidade
de um país que vive em cima de um pilar fundamental,
não é em cima de um pré-sal; é em cima dos números
exibidos pelo negócio que o Mato Grosso, o Goiás, o
Tocantins, o nosso Rio Grande do Norte também um
pouquinho, o Pará, o Rio Grande do Sul, o Paraná, que
o Brasil inteiro exibe, que é a produção desde soja a
café, desde laranja a maçã – tudo.
A carne do Brasil vai para o mundo inteiro e o
gado do Brasil come do agronegócio. O capim que é
plantado em função de um desmatamento para o aproveitamento de uma área. Tudo isso tem que ser considerado. E o Brasil tem obrigação de apresentar uma
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proposta madura, é quem tem no mundo, porque só
nós dos Brics temos: água, energia e alimento. Somos
nós que temos a responsabilidade – e isso eu disse
ao Ministro Patriota – “de estabelecer o debate o mais
maduro possível para produzir uma proposta que o
mundo reconheça, que é uma proposta equilibrada”.
Essa foi a minha conversa final com o Embaixador Antonio Patriota, como contribuição do Congresso
brasileiro em uma reflexão modesta de minha parte,
mas para a uma questão que é mundial e é particularmente do Brasil.
Quero encaminhar a V. Exª também os itens da
agenda fundamental da Assembleia-Geral, ponto por
ponto, comissão por comissão, como prestação de
contas da minha presença na ONU, em Nova Iorque,
nas duas últimas semanas do mês de outubro, quando,
em nome do Congresso brasileiro, pude participar dos
debates e pude levar a minha modesta contribuição
à reflexão que o mundo faz sobre alguns assuntos.
Dito isso e fugindo ao assunto da minha prestação
de contas, eu queria fazer uma reflexão. Neste final de
semana, por ordem do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Joaquim Barbosa...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – ...foram decretadas as prisões de vários envolvidos na Ação Penal nº 470, que é o famoso mensalão.
O brasileiro comum...
Digo isso a V. Exª sem nenhum prazer, porque
não me dá prazer nenhum ver alguém indo para a cadeia – nem adversário político nem ninguém –, é uma
coisa desprazerosa. Agora, como brasileiro, como político, tinha que emitir minha opinião, que é a minha
obrigação. Democracia é feita de governo e oposição,
e a oposição existe para observar os fatos e comentar.
Comentei a prisão dos condenados pelo mensalão. Por diversas vezes, emiti a minha opinião com
relação ao julgamento da Suprema Corte do Brasil,
que, ao final, por unanimidade, decidiu que, independentemente dos embargos infringentes que podem
aumentar a pena, aqueles que já não tinham mais para
quem apelar deveriam cumprir as penas irrecorríveis –
irrecorríveis por unanimidade. Não estamos falando por
cinco a dois, quatro a três, não! Unanimidade dos votos.
O que o Brasil viu em seguida foi uma coisa com
a qual não posso concordar: o ex-Presidente do PT e
um ex-Ministro da Casa Civil, ou seja, autoridades da
República e autoridades partidárias, se entregando e
levantando o punho com o braço estendido e declarando: “A luta continua!”.
A reflexão que faço é a seguinte: Justiça existe
para julgar, e julgamento de Justiça é para ser acatado.

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

A insubordinação, você até pode admitir; agora, a insubordinação e a agressão têm que ser objeto de reflexão,
e a reflexão que faço é a seguinte: eles disseram que
estavam cumprindo e se sentiam prisioneiros políticos.
Prisioneiros políticos no regime democrático, num
governo comandado pelo partido deles? Crime político
praticado no regime democrático com o Governo comandado pelo PT, que é o Partido deles? Querer brincar com a opinião pública e dizer que a luta continua,
e nem a Presidente da República nem o ex-Presidente
deram uma palavra. Nada!
Então, a reflexão que faço é a seguinte: de um
lado, está o PT, que tem candidato a Presidente, calado; de outro lado, está o PT, partido político, desafiando
a decisão da Suprema Corte, que, por unanimidade,
mandou prender.
Quer dizer, no mínimo, o que eu preciso fazer é
esta reflexão para que aqueles que estão nos vendo
e nos ouvindo possam refletir e dizer “eu estou certo”,
ou “eu estou errado”, porque aquele gesto do braço
erguido com o punho fechado... Tenha paciência!
Todo mundo tem o direito de se exasperar. Agora,
do exaspero à agressão à lógica, ao fato racional...
A vida continua, o desafio... Não. A vida continua,
a luta continua em cima de pressupostos que não são
os democráticos. E invocar a democracia para o crime
político praticado, tenha paciência! Para cima de mim
e do Brasil, não!
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Muito obrigado, Senador José Agripino. Quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento,
pela prestação de contas e também pela aula de
geopolítica e política internacional. Foi uma brilhante exposição.
Passo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero saudar todos aqueles
que nos acompanham na TV Senado, na Rádio Senado, pelas redes sociais, dizer da satisfação de estar
usando a palavra aqui nesta segunda-feira e fazer
alguns registros rápidos, Sr. Presidente.
O primeiro deles, com satisfação, é registrar a
firme providência do Ministério das Minas e Energia,
através do Ministro Edison Lobão, do Secretário Executivo, Márcio Zimmermann, do Presidente da Eletrobras, Dr. Costa, e da EPE (Empresa de Planejamento
Energético), Mauricio Tolmasquim, que atenderam o
nosso pleito e que determinaram providências para

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que, em Roraima, se instalem rapidamente termelétricas, com a capacidade de atender todo o Estado,
evitando, assim, as consequências de uma possibilidade de blecaute, que são cada vez mais iminentes,
por conta do claudicante fornecimento de energia
vindo da Venezuela.
O Estado de Roraima, como muitos sabem,
recebe energia da linha de Guri, da linha da Hidrelétrica Raul Leoni, em Puerto Ordaz, na Venezuela,
e essa energia abastece o Estado de Roraima. Nós
temos um contrato, o Governo brasileiro com o governo venezuelano de fornecimento de 200MW por
mês, para que se possa fazer o atendimento ao Estado e ao interior.
Infelizmente, o trabalho de manutenção e a
ação de fornecimento de energia da Venezuela têm
sido interrompidos algumas vezes e têm enfrentado
bastante dificuldade técnica por conta da oscilação,
causando inúmeros prejuízos no Estado de Roraima.
Por conta da iminência desse blecaute, dessa
situação grave, procurei o Ministro Edison Lobão, que
imediatamente determinou que a Eletrobras tomasse
as providências para que pudessem ser instaladas em
Boa Vista termelétricas com a capacidade de 189MW,
portanto, com plena condição de dar 100% de atendimento à capital Boa Vista e ao interior.
Essas providências culminaram, na semana passada, com a publicação da portaria que determina a
licitação dessas geradoras de energia, Presidente Paulo
Davim. Com isso, em cerca de 120 dias, Roraima terá
instalada essa estrutura geradora de energia, que se
constitui num instrumental de reserva para que se tenha condição de, faltando energia no fornecimento da
Venezuela, Roraima poder ser atendida.
Então, eu quero aqui agradecer ao Ministro Edison Lobão, à Presidenta Dilma e à Eletrobras. Quero
dizer que nós estamos acompanhando firmemente e
que, até janeiro, o processo de licitação estará nas
ruas, e geradores independentes serão convidados
a instalarem em Boa Vista essas termelétricas para
suprirem a necessidade.
É importante registrar que essas necessidades
serão cobertas até 2015/2016, porque a interligação
com a linha de Tucuruí-Manaus/Manaus-Boa Vista já
está em obras. Portanto, até 2016, Roraima e Boa Vista estarão ligadas ao Sistema Interligado Nacional de
energia e, a partir daí, nós não teremos mais nenhum
tipo de dificuldade.
Faço este primeiro registro agradecendo especialmente ao Ministro Edison Lobão pelo pronto atendimento que determinou ao Ministério de Minas e Energia ao
pleito que fiz. Portanto, quero garantir à população de
Roraima que, em curto espaço de tempo, nós teremos
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resolvido o problema do fantasma da falta de energia
e das oscilações de energia que têm hoje acometido
a nossa capital Boa Vista e também o interior.
O segundo dado que quero registrar com satisfação é a inauguração da sede da Polícia Federal. A
nova sede da Polícia Federal é uma sede moderna
para cuja construção contribuí no sentido de alocar
recursos para o projeto como relator do Orçamento,
colocando recursos para a obra. Realmente, a sede
ficou moderna, uma das melhores do País. Os policiais
federais de Roraima merecem essa condição, assim
como o Estado.
Eu quero aqui registrar a nossa satisfação e
aplaudir a ação do Ministro José Eduardo Cardozo, do
Diretor-Geral da Polícia Federal, Dr. Leandro Daiello,
e do Superintendente da Polícia Federal em Roraima,
Alexandre Saraiva. Registro que vemos com satisfação o fruto desse trabalho com essas instalações que
darão melhores condições de atividade à Polícia Federal em Roraima.
Por fim, quero fazer o registro de pesar pelo falecimento do motorista Domingos Garcia de Lima, mais
conhecido como Parafuso. Esse motorista serviu a
diversos governadores. Há 40 anos, ele foi motorista
de governadores lá em Boa Vista, em Roraima. Ele
se aposentou quando eu era Governador de Roraima. Portanto, o Parafuso trabalhou comigo. Eu quero
aqui fazer esse registro de pesar, abraçar a família do
Parafuso e dizer que ele era um homem exemplar e
um profissional dedicado e que faz parte da história
do Território de Roraima, por todo o serviço prestado
por ele. Eu quero aqui homenageá-lo e homenagear
toda a família, abraçando toda a família com os meus
votos de pesar.
Quero, por fim, Sr. Presidente, registrar a importância do trabalho desta semana, registrando que nós
iremos votar, nesta semana, a pequena reforma eleitoral, a minirreforma eleitoral, que nós já aprovamos na
Comissão de Constituição e Justiça e já está no plenário do Senado Federal. Deveremos votar a questão
do voto secreto e outras pautas importantes durante
a semana. Portanto, será uma semana promissora, e
nós estaremos aqui discutindo, votando e aprovando
matérias importantes para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.
Não havendo mais inscritos e nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
lembrando aos Srs. e às Srªs Senadoras que será
realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14
horas, com a Ordem do Dia previamente designada.
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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 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, favoráveis ao Projeto e pela
rejeição da Emenda nº 1-U, apresentada no
prazo regimental.
(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)
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo 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

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Ângela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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,
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
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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 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
11
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.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
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Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
13
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.
14
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.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador
Magno Malta, que obriga as concessionárias
de energia elétrica a instalarem, sem ônus

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

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.
16
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).
17
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).
18
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).
19
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
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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).
20
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).
21
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).
22
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).
23
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).

Terça-feira 19

187

82953

24
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).
25
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).
26
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).
27
REQUERIMENTO Nº 1237, 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).
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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).
29
REQUERIMENTO Nº 1247, 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 Ci-

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (proteção, tratamento e uso dos
dados pessoais).
30
REQUERIMENTO Nº 1303, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.303, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Sociais (violência doméstica e
familiar contra a mulher).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 44 minutos.)
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Ata da 207ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 19 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana,
Mozarildo Cavalcanti e Paulo Davim.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 19 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

190

83096 Quarta-feira 20

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de
2012 (nº 594/2012, na Câmara dos Deputados),
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;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 568, de
2012 (nº 612/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Piripá, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
2013 (nº 1.774/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Difusão Comunitária Viamonense do Bairro COHAB para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Viamão,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de
2013 (nº 652/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão
de Cruz Machado para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz Machado,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de
2013 (nº 810/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio FM Espírito Santo
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espírito Santo, Estado do Rio
Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de
2013 (nº 2.698/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Comunitária de Comunicações
de Santana do Livramento Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada na cidade de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de
2013 (nº 35/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
ACMMJ – Associação Comunitária dos Moradores e Moradoras de Jaborandi para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jaborandi, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de
2013 (nº 702/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Pedrabonitense de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedra Bonita, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de
2013 (nº 729/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Candiotense de Incentivo à Arte e à
Cultura – ACIAC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Candiota,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 133, de
2013 (nº 744/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Bomprogressense de Comunicação para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Progresso, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de
2013 (nº 752/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e de Radiodifusão Comunitária de Curionópolis – ARCC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curionópolis,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de
2013 (nº 786/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Digital Radiodifusão Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de
2013 (nº 790/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Progresso do Distrito do Bezerra – APDB
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para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Formosa, Estado de Goiás;
– 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 de Sertão Santana – Acorasertão para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sertão Santana, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo 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
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Seabra, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de
2013 (nº 725/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Coqueirense para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Coqueiros do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de
2013 (nº 779/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Amor Verdadeiro para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São José do Divino, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 149, de
2013 (nº 830/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Radiofônica Amigos de Córrego do Ouro
– ARACOR para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos Gerais,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de
2013 (nº 130/2011, na Câmara dos Deputados),
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;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de
2013 (nº 597/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Tipuana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Leopoldina, Estado de Minas Gerais;
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– 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;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de
2013 (nº 732/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Pró-Rádio Comunitária Cidadania FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul;
– 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;
– 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 Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo 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;
– 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;
– 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;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de
2013 (nº 735/2012, na Câmara dos 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;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de
2013 (nº 869/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araranguá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Araranguá, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de
2013 (nº 874/2013, na Câmara dos Deputados),
que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Mampituba para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mampituba, Estado do Rio Grande do Sul
– Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2013 (nº 883/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Monteiro de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itarema, Estado
do Ceará; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de
2013 (nº 893/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Nova Mamoré para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Mamoré, Estado de Rondônia;
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
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tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2009, do
Senador Inácio Arruda, que altera a Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões
e Permissões de Serviços Públicos), para vedar
a participação dos ocupantes de mandato eletivo e respectivos parentes, até terceiro grau, na
gestão de empresas concessionárias de serviços públicos;
– Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2011,
do Senador Flexa Ribeiro, 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 específicas para
localidades da Amazônia Legal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2012, do
Senador Gim, 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.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 358, de 2009; e 250, de 2011, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do
Senado nº 215, de 2012, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n° 45, de 2013 (n° 4.224/2012, na Casa de origem), do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a transformação de funções comissionadas
em cargos em comissão, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região (MG).
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – 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 votado oportunamente.
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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 encaminhado à Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado n.º 460, de 2013, de autoria do
Senador Mário Couto, que “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.”, seja encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que
esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em de novembro de 2013. – Senador Ciro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.345, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro da
Fazenda sobre o contrato celebrado entre
a empresa Partnersnet Comunicação Empresarial e o Ministério para prestação de
serviços de assessoria de imprensa.
Senhor Presidente,
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 da Fazenda, para que este
providencie as seguintes informações acompanhadas
dos devidos documentos comprobatórios:
1) Qual o prazo e o valor do contrato assinado
com a empresa Partnersnet Comunicação Empresarial? Anexar cópia do contrato.
2) Quem foi o responsável por contratar uma
assessoria de imprensa para o Ministério da
Fazenda?
3) Quantos profissionais a empresa Partners alocou no Ministério? Relacionar o nome e a função
de cada um dos funcionários.
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4) A empresa Partners presta contas de suas
atividades ao Ministério? De que forma se dá
essa prestação de contas?
5) O Ministério tem informações sobre denúncias de pagamento de propina relacionada a
esse contrato?
6) Existe algum procedimento investigatório em
curso no âmbito do Ministério? Alguma conclusão já foi apresentada?
7) Os servidores envolvidos na denúncia foram
afastados de suas funções? Qual a justificativa?
Justificação
A revista Época desta semana publica matéria
mostrando que dois assessores do Ministro Guido
Mantega estariam envolvidos numa acusação de
recebimento de propina da empresa Partnersnet
Comunicação Empresarial, que detém contrato de
prestação de serviços de assessoria de imprensa
à Pasta.
A ex-secretária da empresa Partners, Anne Paiva,
teria procurado a revista para apresentar documentos
que comprovariam a existência do esquema. Segundo a matéria,
“os papeis obtidos por Época mostram como
os assessores de Mantega participaram da
licitação e dão pistas de esquema de pagamento de propina denunciado pela secretária”.
A matéria apresenta fortes indícios de irregularidades, tanto que informa já existirem duas investigações em curso: uma interna do Ministério e outra da
Polícia Federal.
Diante dos fatos relatados é que proponho que
as pessoas acima relacionadas compareçam ao Senado Federal, para prestar os devidos esclarecimentos sobre a existência de um esquema de pagamento de propina baseado em contrato celebrado entre
o Ministério e a empresa Partnesnet Comunicação
Empresarial.
Sala da Sessão, de novembro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de
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ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.346, DE 2013
Em aditamento ao Requerimento nº 546, de
2013, aprovado em 29 de maio do corrente, requeiro nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, que seja considerado como prazo
do desempenho da autorização da missão oficial à
Alemanha, da qual participei com ônus para a Casa,
inclusive dia 5 de junho, visto o translado ao referido País.
Sala das Sessões, de novembro de 2013.
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com ônus para esta Casa, para participar do Women in
Parliaments Global FORUM, no Parlamento Europeu,
em Bruxelas, Bélgica.
Dessa forma, comunico, nos termos do artigo 39
do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do país no período citado.
Salas das Sessões, 19 de novembro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.349, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.347, DE 2013 – PLEN
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da
PLS nº 400, de 2013, de minha autoria, que altera o
art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para
restringir o direito do usuário de proibir a divulgação
de seu código de acesso.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.348, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40, II, a, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos, no período de 25 a 30 de
novembro do corrente ano, quando estarei representando o Senado Federal em missão oficial no Exterior,

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio RCC FM, pelo transcurso
dos 30 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 15
de novembro de 2013.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao seu Diretor Kamal Badra
no seguinte endereço: Av. Tamandaré, 2170 – sala
205 – Bairro Centro, CEP 97573 570 – Santana do
Livramento/RS.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013. –
Senadora Ana Amélia, PP/RS.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu informações do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento n° 1.058, de 2013,
de informações, de autoria da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Cópia das informações foi fornecida ao Presidente da Comissão Requerente, nos termos do art. 14 do
Ato da Mesa n° 1, de 2001.
O Requerimento e a Mensagem (SF) n° 77, de
2013, retornam à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional para prosseguimento da tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 485, DE 2013
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, o Estatuto do Idoso, para fixar em 65
(sessenta e cinco) anos a idade limite que
caracteriza a pessoa idosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 65
(sessenta e cinco) anos.” (NR)
........................................................................
“Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução
dos atos e diligências judiciais em que figure
como parte ou interveniente pessoa com idade
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos),
em qualquer instância.
........................................................................
§ 2º A prioridade não cessará com a morte do
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 65 (sessenta
e cinco) anos.
.............................................................. ” (NR)
........................................................................
“Art. 110. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 61. ..........................................................
........................................................................
II – ..................................................................
........................................................................
h) contra criança, maior de 65 (sessenta e cinco) anos, enfermo ou mulher grávida;
...................................................................... .”
“Art. 121. ........................................................
....................................................................... ”
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão,
arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso
o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um
terço) se o crime é praticado contra pessoa
menor de 14 (quatorze) ou maior de 65 (sessenta e cinco) anos.
........................................................................
........................................................................
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“Art. 133. ........................................................
........................................................................
§ 3º ................................................................
........................................................................
III – se a vítima é maior de 65 (sessenta e
cinco) anos.
....................................................................... ”
“Art. 141. ........................................................
........................................................................
IV – contra pessoa maior de 65 (sessenta e
cinco) anos ou portadora de deficiência, exceto
no caso de injúria.
........................................................................
........................................................................
“Art. 148. ........................................................
........................................................................
§ 1º ................................................................
I – se a vítima é ascendente, descendente,
cônjuge do agente ou maior de 65 (sessenta
e cinco) anos;
........................................................................
...................................................................... .”
“Art. 159. ........................................................
........................................................................
§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e
quatro) horas, se o sequestrado é menor de
18 (dezoito) ou maior de 65 (sessenta e cinco) anos, ou se o crime é cometido por bando
ou quadrilha.
........................................................................
...................................................................... .”
“Art. 183. ........................................................
........................................................................
III – se o crime é praticado contra pessoa com
idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.’
....................................................................... ”
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover
a subsistência do cônjuge, ou de filho menor
de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de
65 (sessenta e cinco) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando
ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar,
sem justa causa, de socorrer descendente ou
ascendente, gravemente enfermo:
............................................................... (NR)
“Art. 111. O art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de
3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções
Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
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“Art. 21. ..........................................................
........................................................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3
(um terço) até a metade se a vítima é maior
de 65 (sessenta e cinco) anos.’ ” (NR)
........................................................................
“Art. 112. O inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
§ 4º ................................................................
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 65 (sessenta e cinco) anos;
............................................................. ” (NR)
“Art. 114. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a
65 (sessenta e cinco) anos, as gestantes, as
lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo terão atendimento prioritário,
nos termos desta Lei.’ ” (NR)
........................................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica revogado o § 3º do art. 39 Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003.
Justificação
A população idosa vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas. Em nosso país, esse
crescimento representa, hoje, mais de 21 milhões de
pessoas, sendo que, destas, 16,5 milhões vivem na
área urbana e 3,4 milhões na área rural, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Especificamente para proteção dessa população,
foi editado, em 2003, o Estatuto do Idoso, que reúne
definições e regula ações com vistas ao tratamento
diferenciado de nossos idosos. Nesse diploma legal,
a pessoa idosa está definida como aquela que tem 60
anos ou mais.
Sobre esse limite de idade, devemos lembrar
que, ao elaborar a Constituição Federal vigente, o
legislador constituinte demonstrou especial preocupação com o idoso: foi cuidadoso quanto às necessidades dessa parcela da população e não se limitou apenas a apresentar disposições genéricas nas
quais pudessem ser incluídos os idosos. Tratou, em
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alguns casos, de limitar a idade do público que buscava beneficiar. E o fez com consciência ao estabelecer esse limite em 65 anos de idade, por exemplo,
para a gratuidade do transporte coletivo urbano; para
aposentadoria para homens; para nomeação nos
cargos de ministro do Tribunal de Contas da União,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais, entre
outros. Na Carta Magna, há sempre uma referência
à idade de 65 anos.
Também, a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), considera idosa, para fins do recebimento
do Benefício da Prestação Continuada, a pessoa
com 65 anos ou mais, incapaz de prover a própria
manutenção ou tê-la provida por sua família. Aliás,
o próprio Estatuto do Idoso, ao tratar da Assistência
Social, garante ao idoso com 65 anos o benefício de
que trata a Loas.
Ademais, importa lembrar que, hoje, a expectativa
média de vida do brasileiro é de aproximadamente 74
anos (74,08 anos para ser mais preciso, de acordo com
dados oficiais). O número representa um acréscimo de
3 anos, 7 meses e 24 dias sobre o indicador de 2000.
Essa mudança na expectativa de vida parece-nos indicar que uma pessoa com 65 anos ainda está ativa,
participativa e mais saudável que pessoas da mesma
idade nas décadas de 80 e 90.
Assim, entendemos ser necessário alterar as leis
ordinárias que fixam o marco etário para uma pessoa
ser considerada idosa no Brasil, tornando essas normas
mais coerentes com a Constituição Federal e trazendo
esse limite para um patamar mais realista.
Esperamos, assim, contar com o apoio dos nobres Colegas para aprovação da medida que ora
apresento.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
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TÍTULO V
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais em que figure como parte
ou interveniente pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a
que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente
para decidir o feito, que determinará as providências
a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância
em local visível nos autos do processo.
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.
§ 3o A prioridade se estende aos processos e
procedimentos na Administração Pública, empresas
prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria
Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em
relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido
ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e
caracteres legíveis.
TÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 110. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 61. ...................................................................
....................................................................................
II – .........................................................................
............................................................................
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos,
enfermo ou mulher grávida;
......................................................................” (NR)
“Art. 121. .................................................................
............................................................................
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada
de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se
o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o
homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se
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o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
......................................................................” (NR)
“Art. 133. ..............................................................
....................................................................................
§ 3o ...................................................................
............................................................................
III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.”
(NR)
“Art. 140. ................................................................
....................................................................................
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
....................................................................... (NR)
“Art. 141. ................................................................
....................................................................................
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.
......................................................................” (NR)
“Art. 148. ...............................................................
............................................................................
§ 1o....................................................................
I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 (sessenta) anos.
......................................................................” (NR)
“Art. 159.................................................................
............................................................................
§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito)
ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
......................................................................” (NR)
“Art. 183..................................................................
............................................................................
III – se o crime é praticado contra pessoa com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.” (NR)
“Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes
proporcionando os recursos necessários ou faltando
ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente
acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:
......................................................................” (NR)
Art. 111. O O art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de
3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 21....................................................................
....................................................................................
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Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um
terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.” (NR)
Art. 112. O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1o ....................................................................
............................................................................
§ 4o .......................................................................
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior
de 60 (sessenta) anos;
......................................................................” (NR)
Art. 114. O art 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os
idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.” (NR)
CAPÍTULO X
Do Transporte
Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco)
anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto
nos serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares.
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco)
anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre
as condições para exercício da gratuidade nos meios
de transporte previstos no caput deste artigo.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 83, DE 2013
Institui o evento Hackathon – Senado Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º É criado, no âmbito do Senado Federal,
o evento Hackathon – Senado Federal, destinado a
reunir, na forma de maratona intelectual, programadores, desenvolvedores e inventores em geral, com o
objetivo de promover o desenvolvimento de projetos
que visem ao aumento da transparência na divulga-
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ção de informações públicas por meio de tecnologias
digitais e busquem melhorias do processo legislativo
e do trabalho do Senado Federal.
Art. 2º A cada Evento será constituída Comissão
Organizadora, composta por servidores de diferentes
órgãos do Senado Federal, representantes da sociedade civil e de outros órgãos públicos.
§1º A Comissão Organizadora será responsável
pela realização, ampla divulgação de todas as etapas
de realização do certame, e avaliação das propostas
e dos projetos.
§ 2º A Comissão Organizadora será composta
por profissionais reconhecidos nas áreas de processo
legislativo, transparência das informações públicas e
participação popular.
CAPÍTULO II
Da Inscrição de Projetos
Art. 3º As inscrições de projetos serão formalizadas exclusivamente por meio de preenchimento
de formulário disponível no portal do Senado Federal
conforme data definida e divulgada pela Comissão
Organizadora.
§ 1º Serão aceitas propostas de inscrições individuais ou de equipes de, no máximo, três componentes.
§ 2º O proponente deverá registrar, no formulário de inscrição, uma proposta sucinta de projeto de
desenvolvimento de solução web que utilize, preferencialmente, dados do Senado Federal com o objetivo
de colaborar na compreensão do processo legislativo
e da atuação parlamentar pela sociedade.
§ 3º Todos os proponentes deverão ser identificados no formulário de inscrição, sendo que no caso
de inscrição coletiva, além da identificação, deverá ser
indicado o membro responsável pela equipe.
§ 4º Todos os proponentes deverão ser brasileiros
e, no momento da inscrição, ter idade igual ou superior
a dezoito anos.
§ 5º Não serão aceitas inscrições de membros
que participem da organização do evento, nem de
pessoas que trabalhem ou prestem serviços para o
Senado Federal.
Art. 4º Para o desenvolvimento dos projetos, os
participantes deverão basear-se, preferencialmente,
nos dados e informações disponibilizados pelo Senado Federal, de forma articulada com outros dados,
quando necessário.
CAPÍTULO III
Da Seleção dos Participantes
Art. 5º Por meio da avaliação dos projetos inscritos, a Comissão Organizadora do Hackathon – Senado
Federal selecionará até cinquenta pessoas para parti-
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ciparem do evento, sendo possível a seleção individual
ou de equipes de até três componentes.
Art. 6º Os critérios a serem utilizados na avaliação
dos projetos são o interesse público e a criatividade,
assim dispostos:
I – no quesito interesse público, será avaliado
se o projeto tem potencial para contribuir para a
melhor compreensão do processo legislativo e
da atuação parlamentar pela sociedade;
II – no quesito criatividade, será avaliado se o
projeto tem potencial para apresentar solução
inovadora para um problema relevante.
Art. 7º O resultado dos projetos selecionados
para participação no evento será divulgado no portal
do Senado Federal de acordo com o cronograma estabelecido pela Comissão Organizadora.
CAPÍTULO IV
Da Participação no Evento
Art. 8º O Senado Federal arcará com as despesas de transporte aéreo para Brasília, hospedagem,
alimentação e traslado, em Brasília, de cada participante, exceto se o mesmo for do Distrito Federal.
Art. 9º. Os participantes deverão portar consigo
computadores pessoais para o desenvolvimento das
propostas, uma vez que o Senado Federal não fornecerá equipamentos.
Art. 10. Para o desenvolvimento das soluções
propostas, deverão ser utilizados, preferencialmente,
os dados abertos disponíveis no endereço eletrônico
do Senado Federal.
Art. 11. Comissão Organizadora divulgará o cronograma do evento com a data das apresentações
dos projetos na forma de protótipos, ordem e tempo
de duração de cada apresentação.
Art. 12. As apresentações deverão ser feitas na
presença da Comissão Organizadora do evento, em
local acessível ao público, a ser definido oportunamente.
CAPÍTULO V
Da Avaliação dos Projetos
Art. 13. Após a apresentação do protótipo, os participantes individuais ou as equipes deverão encaminhar o link com acesso à versão definitiva da solução
web proposta para o endereço eletrônico definido pela
Comissão Organizadora dentro do prazo estipulado no
cronograma do evento.
Art. 14. A avaliação dos projetos será feita com
base nos seguintes quesitos:
I – no quesito interesse público, será avaliado se
o projeto contribui para melhorar a compreensão
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do processo legislativo e da atuação parlamentar
pela sociedade;
II – no quesito criatividade, será avaliado se o
projeto apresenta solução inovadora para um
problema relevante;
III – no quesito qualidade técnica, será avaliado
se o projeto atende aos seguintes critérios:
a) possibilidade de ser compartilhado, copiado, alterado e remixado por outras pessoas;
b) possuir código que esteja liberado na rede;
c) dispor de informações suficientes para ser
replicado e reproduzido livremente;
d) estar devidamente documentado na internet.
Art. 15. Os membros da Comissão Organizadora
deverão atribuir notas de zero a dez para cada um dos
quesitos descritos no art. 15 desta Resolução, que serão publicadas no portal do Senado Federal.
Art. 16. Serão declarados vencedores e premiados os três projetos que obtiverem o maior somatório
geral das notas atribuídas pelos componentes da Comissão Avaliadora.
§ 1º Em caso de empate, o maior somatório das
notas atribuídas pelos componentes da Comissão Organizadora para o quesito interesse público será utilizado como primeiro critério de desempate.
§ 2º Persistindo o empate, o maior somatório das
notas atribuídas pelos componentes da Comissão Organizadora para o quesito qualidade técnica será utilizado como segundo critério de desempate.
§ 3º Após aplicação do critério definido no § 2º,
persistindo o empate, será realizado sorteio.
CAPÍTULO VI
Dos Resultados
Art. 17. A Comissão Organizadora divulgará os
projetos vencedores antes da fase de recursos no local do evento na data estabelecida no cronograma.
Art. 18. Eventuais recursos deverão ser apresentados no período estabelecido no cronograma, em
formulário específico a ser disponibilizado no portal
do Senado Federal, e serão julgados pela Comissão
Organizadora.
Art. 19. O resultado final do concurso, após a
fase de recursos, será anunciado no local do evento
na data estabelecida no cronograma e publicado no
portal do Senado Federal.
Art. 20. Os três projetos vencedores do Hackaton – Senado Federal receberão prêmios em dinheiro.
Parágrafo único. A premiação a que se refere o
caput será detalhada em regulamento.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 21. As atividades do Hackaton – Senado
Federal serão regulamentadas por ato da Comissão
Diretora do Senado Federal no prazo de noventa dias
a contar da data de publicação desta Resolução.
Art. 22. As despesas decorrentes desta Resolução
correrão à conta de dotações próprias consignadas no
orçamento do Senado Federal.
Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos por
ato da Comissão Diretora.
Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Para consolidar a democracia é preciso dar transparência aos atos públicos. Entretanto, o cidadão se
depara com um volume crescente de informações que
dificulta a sua atuação no que se refere ao controle
externo sobre os atos e as contas públicas.
Torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem as pessoas a
exercer plenamente a sua cidadania. O excesso de
informações pode dificultar o devido controle e acompanhamento das decisões públicas. Assim, não basta
apenas divulgar as informações. É preciso que elas
sejam claras, organizadas e inteligíveis.
Outro problema existente refere-se ao volume de
projetos que tramitam no Senado Federal. Para que
o processo legislativo seja cada vez mais eficiente, é
necessário aprimorar os sistemas de acompanhamento
das matérias para evitar a duplicidade de temas e de
esforços. O tempo é escasso e cada minuto poupado
significa tempo adicional para que nos debrucemos
com mais afinco em projetos inovadores.
Grandes corporações começaram a utilizar variações de maratonas intelectuais para resolver problemas
pontuais relacionados às Tecnologias de Informação
e Comunicação. Muitas vezes a solução de um problema é mais bem equacionada por alguém que está
fora dele. Tais maratonas podem ser a forma mais eficiente de se recrutar especialistas. Tal iniciativa já fora
implantada na Câmara dos Deputados de forma bem
sucedida e deve ser estendida para o Senado Federal.
O Hackaton – Senado Federal objetiva reunir as
melhores mentes do País para desenvolver soluções
que visem ao aumento da transparência na divulgação de informações públicas por meio de tecnologias
digitais e busquem melhorias do processo legislativo
e do trabalho do Senado Federal.
Por acreditarmos que a iniciativa contribui para
aprimorar o exercício da cidadania e o desenvolvimen-
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to da atividade legislativa, contamos com o apoio dos
ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 441, de 2013, da Câmara dos Deputados,
encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2006 (nº 5.643/2009, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre a gratuidade dos atos
de registro, pelas associações de moradores, necessários à adaptação estatutária à Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil, e para fins de enquadramento dessas entidades como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público, sancionado
e convertido na Lei nº 12.879, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 441/2013/PS-GSE
Brasília, 14 de novembro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 5.643, de 2009, do Senado Federal (PLS nº 100/06), que “Dispõe sobre a
gratuidade dos atos de registro, pelas associações de
moradores, necessários à adaptação estatutária à Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e
para fins de enquadramento dessas entidades como
Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.879,
de 5 de novembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente Jorge Viana.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Também pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acho que cheguei depois do Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pois não.
Então, Senador Jarbas...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Pela Liderança.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E S. Exª vai falar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Jarbas, V. Exª tem a
palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Entre os inscritos para uma comunicação inadiável, parece-me que estou em primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª é o primeiro inscrito, Senador Jarbas, para uma comunicação inadiável.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, não estou participando de concurso para miss, mas eu fui o primeiro a chegar entre
os que usarão da palavra pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela Liderança? (Pausa.)
V. Exª pede inscrição, Senador Mário Couto, pela
Liderança da Minoria.
Com a palavra...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem.) – Presidente, eu também peço...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pois não; Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB-RR) – ... a minha inscrição pela Liderança
do Bloco União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senador Mozarildo está inscrito
como Líder do Bloco União e Força, conforme ofício
encaminhado à Mesa pelo Líder Gim Argello.
Senador Casildo Maldaner, V. Exª tem a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição
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para uma comunicação inadiável. Se não estou equivocado, ficaria, então, em segundo inscrito para uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Também, Presidente, Senador Jorge Viana, peço
a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, uma comunicação inadiável, Senador Flexa Ribeiro.
Eu, com a compreensão do Senador Jarbas e
como o meu colega Senador Paim está no meio do
caminho vindo para cá, eu podia chamar V. Exª, que
é o primeiro inscrito. Assim, V. Exª fala e, em seguida,
seguimos com a lista de oradores, sem prejuízo dela.
O Senador Paim é o primeiro; eu sou o segundo.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
(Pausa.)
Antes, eu só queria (Fora do microfone.) dizer
que nós estamos com o Programa Jovem Senador
em andamento, e, neste ano, a estudante da Escola
Estadual Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul, que
acabei de cumprimentar hoje cedo, na companhia do
pai, Aline da Conceição Andrade, venceu a edição de
2013 do Programa Jovem Senador. Aos 17 anos de
idade, fez uma redação e venceu o certame. Daqui a
pouco, quando usar da palavra, farei referência a isso.
Entretanto, dedes já, queria cumprimentar a todas as
jovens e os jovens Senadores que estão trabalhando, já,
no Plenário, inclusive, dividindo esse espaço conosco.
Eles estão tendo trabalho nas Comissões e, amanhã,
terão trabalho aqui no Plenário também.
Com a palavra V. Exª, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, venho à tribuna, mais uma vez, falar
sobre a conduta da Presidente da República, a Srª
Dilma Rousseff.
Recentemente, a Presidente fez um apelo à Base
Aliada em nome da responsabilidade fiscal, como se
ela tivesse algum tipo de responsabilidade com as
contas públicas. Ao lado do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a Presidente pediu que parlamentares
não votassem projetos que pudessem prejudicar as
contas do governo.
Todos sabem, Sr. Presidente, que as contas do
governo se encontram, total e completamente, desajustadas. Essa é, inclusive, análise feita por especia-
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listas que tecem críticas contra a conduta presidencial,
contra o desajuste fiscal do governo.
A Presidente, ao longo de dois anos e quase onze
meses de seu mandato, não tem dado bons exemplos.
A Presidente não extinguiu nenhuma estatal; tem 39
Ministérios, quando já poderia ter reduzido drasticamente esse número; declara à imprensa que manter 39
Ministérios é absolutamente normal, querendo fazer os
outros de idiotas; critica o Tribunal de Contas da União,
órgão de controle e fiscalização, quando este paralisa
obras irregulares. Esse comportamento, Sr. Presidente,
é um incentivo irresponsável aos governadores e aos
mais de 5 mil prefeitos no Brasil, pois quando veem a
Presidente se inconformar com a paralisação de obras
irregulares, querem fazer a mesma coisa nos Estados
e nos Municípios. Ou seja, tocar obras irregulares,
porque a Presidente se insurge contra a atuação do
Tribunal de Contas.
Que condições tem a Presidente de falar em ajuste fiscal, em contenção de despesas se, a pretexto de
“flexibilizar” a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela quer
abrir as portas para voltarmos a um descontrole total
e completo das contas públicas?
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu
primeiro governo, conseguiu levar a bom termo a questão do endividamento dos Estados e dos Municípios.
Naquele momento, criou-se a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF); criaram-se outros instrumentos para que
a LRF tivesse suporte e pudesse dar um suporte maior
ainda ao Plano Real, porque, senão, este não prosperaria, não fossem os cuidados de um Presidente sério,
como foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
A Presidente critica o Tribunal de Contas da União;
”flexibiliza” a Lei de Responsabilidade Fiscal a fim de
aumentar o endividamento dos Estados; não extingue
nenhuma estatal e achando poucas as que existiam cria
várias estatais e milhares de cargos comissionados.
O outro ponto que queria destacar é que a Presidente continua em campanha eleitoral, e não se vê
manifestação da Justiça e muito menos do Ministério
Público Federal. Sexta-feira, 15 de novembro, feriado
nacional, dia da Proclamação da República, Dilma foi
a São Paulo por volta das 18 horas e retornou a Brasília às 21 horas, passando lá cerca de três horas em
ato público de um partido da Base, o PCdoB, que comemorava o seu 13º Congresso. Houve cantoria em
torno do nome dela e do ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva; Isso tudo com avião presidencial, com
funcionários públicos pagos pelos cofres públicos, em
notória campanha eleitoral.
Sr. Presidente, passou da hora de a Justiça Eleitoral, a menos de um ano da eleição, proibir essas
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viagens da Presidente da República, sobretudo para
manifestações como essa de São Paulo.
Por fim, Sr. Presidente, e o que eu considerado
mais grave, é matéria da revista Veja, desta semana,
edição nº 2.348, página 52 que traz, na capa, o retrato
dos mensaleiros que se encontram recolhidos no presídio da Papuda que diz: “Primeiro ato da campanha”
– e é o único deslize da revista Veja, pois não é o primeiro ato da campanha, é mais um ato de campanha;
o primeiro ela já fez há muito tempo. Sr. Presidente,
eu queria a atenção da Casa, porque a coisa é grave.
Continua a matéria:
“A Presidência da República fará uma festa de
gala no início de dezembro [dezembro que está
chegando aí] para a assinatura dos contratos
de exploração do campo de petróleo de Libra.
Dilma Rousseff [segundo a revista] receberá os
presidentes da Petrobras, da francesa Total, da
britânica Shell e das estatais chinesas CNPC
e CNOOC, que entregarão a ela um cheque
simbólico de R$15 bilhões, tudo devidamente
dirigido e filmado pela equipe do marqueteiro
João Santana, que trata o evento como o primeiro ato da campanha de Dilma. O pré-sal
é a principal aposta publicitária para sustentar tanto a reeleição da Presidente como um
eventual segundo mandato a partir de 2015”.
Se isso não é campanha eleitoral, senador Casildo Maldaner, não sei mais o que é.
A revista está anunciando que em dezembro,
a presidente fará uma festa, dirigida e filmada pelo
marqueteiro presidencial para ser exibida durante a
campanha eleitoral.
E o Ministério Público Federal? Onde está? O que
vai fazer? Vai impedir esse ato? Vai notificar a Presidente para que não participe desse ato?
Sr. Presidente, são os motivos que me trazem à
tribuna: primeiro, o fato de Dilma se mostrar “preocupada” com responsabilidade fiscal, pedindo que a sua
base no Congresso não vote medidas que possam
mexer nas contas do governo; segundo, a campanha
desenfreada em que se encontra; e terceiro, a notícia
da Veja, em “Panorama: Holofote”, que diz abertamente
que ela fará um ato grandioso em torno da assinatura
dos contratos de exploração do campo de petróleo em
Libra, com a exibição de um cheque simbólico de R$15
bilhões, e que tudo isso será devidamente filmado pelo
seu marqueteiro.
Isso é uma verdadeira esculhambação, para usar
uma linguagem mais contundente, a que o Brasil está
submetido.
(Interrupção do som.)
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB-PE) – O País tem que ter uma Justiça Eleitoral
atenta e tem que ter um Ministério Público Federal que
desempenhe o seu papel, que não permita campanha
eleitoral antecipada, sobretudo quando um Senador
da República vem à tribuna para chamar atenção para
um evento que ainda vai acontecer, como noticia a
revista Veja.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o colega Jarbas
Vasconcelos e convido, para fazer uso da palavra como
orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
Em seguida, o Senador Casildo Maldaner usará
da palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, faço dois registros muito rápidos, porque vou participar agora da
Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura
da Paz. Sabemos da importância desse evento que
tem sua organização principalmente no próprio Senado da República porque está claro para todos que
a criança, no futuro, será aquilo com que ela conviver
do zero aos seis anos.
Devido a isso, Sr. Presidente, por ter de ir lá fazer
a palestra de abertura, faço dois registros.
Primeiro, recebi, mais uma vez, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, minha cidade natal, a Moção nº 58, que versa sobre a erva-mate. Essa mesma
Câmara de Vereadores já mandou moção para mim,
e fiz o registro, sobre a importância do fim do fator
previdenciário e também do reajuste dos aposentos.
Enfim, o Vereador Mauro Pereira aprovou, por
unanimidade, naquele espaço, a referida moção, que
propõe a isenção do PIS/Cofins do preço da erva-mate
e pondera, entre outras coisas, que:
– o consumo da erva-mate é muito alto, principalmente nos Municípios do sul do Brasil;
– trata-se de um hábito muito arraigado principalmente entre pessoas com menor poder aquisitivo,
o gaúcho lá do campo mesmo;
– a produção brasileira da erva-mate chega a 200
mil toneladas, sendo que até 35% desse montante é
produzido no Rio Grande;
– a média da colheita tem sido inferior a 10 mil
quilos por hectare, mas se pode chegar a até 30 mil
quilos por hectare;
– na última década, houve redução de cerca de
30% da safra nos Estados produtores da erva-mate;
– 60% do consumo é feito no meu Rio Grande,
com média de 9 quilos por habitante ao ano;
– ela é um dos símbolos do Rio Grande do Sul
e teve, repito, aumento de 30% desde o começo do
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ano, chegando seu preço a R$15,00 o quilo. Aqui em
Brasília, já paguei R$20,00 o quilo;
– em virtude disso, algumas pessoas, numa verdadeira agiotagem, estão querendo comprar a erva-mate
do produtor a um preço aviltante e, depois, vender a
R$20,00, R$25,00 o quilo no mercado. Como fizeram
com o pinhão, no Rio Grande do Sul, na Região Sul.
A Moção no 58, de 2013, pondera também que
esse panorama ocorreu muito em virtude da substituição da plantação da erva-mate pela soja, quando
o preço da erva era muito baixo. Aí, claro, o produtor
apelou para a soja, com preço na época até três vezes superior. A diminuição na plantação fez o produto
se tornar escasso, e, como consequência, os preços
dispararam.
O Senador Casildo Maldaner conhece bem essa
história. O chimarrão é um hábito muito forte e saudável do nosso povo lá do Sul do Brasil – eu ia dizer
lá do Rio Grande.
Enfim, quero neste momento me somar a todos
aqueles que estão lutando para que a erva-mate, um
produto saudável, considerado inclusive como alimento,
seja considerado pela União, e a gente possa permitir
que o PIS/Cofins não entre mais. Teríamos uma diferença de 10% no preço final.
Faço também, Sr. Presidente, outro pronunciamento no tempo que me resta, que me foi dirigido...
Senador Casildo, faço questão do aparte. Nem
todos estão entendendo bem o que eu estou falando,
e V. Exa pode enriquecer o meu pronunciamento.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Quero aproveitar a carona de V. Exa, que vai
para outro assunto. Antes que enverede por outro
tema, quero... Lembrei-me de uma coisa, em relação
ao chimarrão, à erva-mate, V. Exa sugere a retirada do
Cofins e do PIS. Quer queira ou quer não, a erva-mate
é uma espécie de produto que dá no minifúndio. Os
proprietários de uma área pequena podem diversificar.
Na área que é mecanizável, ele planta soja, milho, feijão, para mecanizar; na outra parte, no outro pedaço,
ele faz a pastagem. Na parte que não seja tão mecanizável, ele pode fazer uma pastagem para ter o leite,
vacas de raça, de leite, e aí ele pode introduzir nessa
pastagem a erva-mate. Ele faz a pastagem associada
com o agronegócio e com a produção da erva-mate,
que tem um valor extraordinário e que é muito simbólica, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas nós
catarinenses também cevamos muito, principalmente na parte do oeste catarinense. E já invadiu a parte
ocidental do Brasil, vai até o Norte do País. Aqui em
Brasília já é comum se ver isto: jovens, inclusive, com
o chimarrão, curtindo. Eu, por exemplo, quando viajo,
mesmo para o exterior, carrego a bruacazinha, levan-
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do para qualquer lugar. O pessoal estranha, às vezes,
mas é alguma coisa que a gente ceva. E essa retirada
do Cofins, então, e do PIS vem estimular, porque agrega valor para o pequeno contribuinte, são pequenos
proprietários. É uma espécie de Pronaf, agricultura
familiar. Quer dizer, isso congrega. São cooperativas,
às vezes, que plantam ervas e industrializam depois.
São associações. Isso seria o fomento para dar uma
riqueza consorciada com a pastagem, com o leite e
com a produção, que é a erva-mate. É o aproveitamento de uma área, e preserva o meio ambiente inclusive,
com o projeto da fotossíntese, a sustentabilidade...
Quer dizer, é um tripé extraordinário: economicamente extraordinário, socialmente justo e ambientalmente
correto. Meus cumprimentos a V. Exª. Fico muito grato
pelo aparte antes de entrar no próximo tema.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Casildo Maldaner, eu que cumprimento o aparte de V. Exª, que deixou clara a todos a
importância da erva-mate, que é considerado alimento,
principalmente lá na Região Sul. E ela é o elo, eu diria,
a ligação daquela rodada de amigos, porque ali, na
volta do fogo de chão, a erva vai rodando, digamos, e
todos vão cevando, tomando aquela água com o gosto
da nossa querida erva-mate. E isso acaba tendo uma
simbologia, porque ninguém nega, no momento em
que a cuia lhe é apresentada, a recebê-la, prová-la e,
consequentemente, degustar da famosa erva-mate do
povo da Região Sul – principalmente; o que não quer
dizer que não tenha já ultrapassado as fronteiras dos
chamados Estados do Sul.
Senador Casildo, rapidamente, também quero
fazer outro registro, que é um pedido às entidades patronais. As entidades patronais do transporte de passageiros estão preocupadas com o processo de licitação
dos transportes interestaduais. A licitação que regula
o ato está no Edital nº 1, de 2013, da ANTT. Existe um
receio de que o que esteja ocorrendo seja um projeto
de cartelização do transporte no País.
Segundo o edital, as 207 atuais empresas operadoras serão reduzidas para 54, ou seja, 153 serão
eliminadas. Para as entidades patronais de transporte de passageiros, a redução das empresas cria uma
concentração fortíssima, o que vai na contramão da
história. Além do mais, uma redução tão drástica de
empresas operadoras vai acarretar o quê? Esta é a
área em que eu entro e que é a minha preocupação
maior: desemprego em massa de cobradores e motoristas, porque nem todos os que forem despedidos
serão recolocados nas empresas vencedoras, que vão
querer enxugar o quadro como sempre. Isso sem falar
nos empregados mais idosos e sem falar, também, que
existem empresas que sequer terão condições de dis-
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putar a licitação de lotes em que, atualmente, operam
suas linhas, num equilíbrio e respeitando um preço
justo – que vai disparar, segundo eles.
Segundo os consultores encarregados da causa,
o próprio Ministro de Transportes diz no Jornal Valor
Econômico, de 15 de julho deste ano: “estranhar a
redução da frota atual nos planos da agência, de 12
mil para 8.178 ônibus, o que exigiria otimização dos
serviços e taxas de ocupação elevadas para garantir
a queda das tarifas para os passageiros”. Vão enxugar as máquinas...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ...e, no fim, quem vai pagar a conta é o trabalhador que vai ficar desempregado e o passageiro que vai
pagar mais, porque será um tipo quase de monopólio.
César Borges, que foi Senador e é nosso amigo,
disse que, como alternativa, estaria estudando, então,
a transformação do regime de permissão para simples
autorização, tal como opera hoje o sistema de transporte aéreo. O Ministro ainda lembra a possibilidade
de empresas bem avaliadas continuarem operando
suas linhas.
Enfim, Sr. Presidente, são esses dados. Temos
dados da Fundação Getulio Vargas, demonstrando
também preocupação.
Peço a atenção da ANTT, para que avalie com
bastante profundidade essa questão. Os trabalhadores e os empregadores estão todos preocupados, não
são peças descartáveis, não são máquinas; eles dão...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ...a vida à empresa e é por meio deles (Fora
do microfone.) que a empresa constrói e sustenta seu
nome perante a história.
Agradeço.
Considere na íntegra, porque tenho que correr
lá. Agradeço o aparte de V. Exª.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, recebi ofício da Câmara Municipal de Caxias do Sul, no RS, que versa sobre a Moção
nº 58/2013, de autoria do Vereador Mauro Pereira, e
aprovada por unanimidade naquele Plenário.
A referida Moção propõe a isenção do PIS/COFINS do preço da erva-mate e pondera, entre outras
coisas, que:
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– o consumo da erva-mate é muito alto, principalmente nos municípios do sul do Brasil
– trata-se de um hábito muito arraigado entre
pessoas com menor poder aquisitivo
– a produção brasileira da erva-mate chega a
200 mil toneladas, sendo que até 35% desse
montante é produzido no RS
– a média da colheita tem sido inferior a 10 mil
quilos por hectare, mas se pode chegar a até 30
mil quilos por hectare
– na última década houve redução de cerca de
30% da safra nos Estados produtores da erva-mate
– 60% do consumo é feito no RS, com média de
9 quilos por habitante ao ano
– ela é um dos símbolos do RS e teve aumento
de cerca de 30% desde o começo do ano, chegando seu preço a R$ 15 o quilo
– em virtude disso, algumas pessoas estão até
mesmo secando a erva usada para fazer a reutilização
Srªs e Srs. Senadores, a Moção 58/13 pondera,
também, que esse panorama ocorreu muito em virtude da substituição da plantação da erva-mate principalmente pela soja, há alguns anos, quando o preço
da erva era muito baixo e valia mais a pena plantar a
soja, com preços até três vezes superiores
Esta diminuição nas plantações fez o produto
se tornar escasso e, como consequência, os preços
inflacionaram.
Sr. Presidente, o chimarrão é um hábito muito
gostoso e saudável e tem uma representatividade
muito especial para nós.
Para finalizar, quero somar a essas ponderações,
o fato de que a erva-mate é considerada alimento no
RS e a ausência do PIS/COFINS traria uma diferença
de quase 10% no seu preço final.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as entidades patronais
do transporte de passageiros no Rio Grande do Sul,
segundo consultores jurídicos das entidades, estão
preocupadas com o processo de licitação dos transportes interestaduais.
A licitação que regula o ato está no Edital 01/2013
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Existe um receio de que o que esteja ocorrendo
seja um projeto de cartelização dos transportes no País.
Em tese, segundo o Edital, as 207 atuais empresas operadoras serão reduzidas no mínimo a 54. Ou
seja, 153 serão eliminadas.
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Para as entidades patronais de transporte de passageiros, a redução das empresas cria uma concentração fortíssima, que vai na contramão da desestatização.
A desestatização deveria ampliar ou democratizar
o sistema e não concentrar.
Além do mais, Sr. Presidente, uma redução tão
drástica de empresas operadoras poderia acarretar
em que?
No desemprego em massa, porque nem todos os
que forem despedidos serão realocados nas empresas vencedoras. Isso sem falar nos empregados mais
idosos e sem falar, também, que existem empresas
que sequer terão condições de disputar a licitação de
lotes em que, atualmente, operam linhas.
Segundo os consultores jurídicos encarregados da
causa, o próprio Ministro de Transportes diz no Jornal
Valor Econômico de 15 de julho deste ano: “estranhar
a redução da frota atual nos planos da agência, de
12 mil para 8178 ônibus, o que exigiria otimização do
serviço e taxas de ocupação elevadas para garantir a
queda das tarifas para os passageiros”.
César Borges disse que, como alternativa, estava
em estudo a transformação do regime de permissão
para simples autorização, tal como opera hoje o sistema de transporte aéreo.
O ministro menciona a possibilidade de empresas bem avaliadas continuarem operando suas linhas,
evitando a perda de garagens em uso e as demissões
em massa.
Srªs e Srs. Senadores, as entidades patronais
estão muito preocupadas com o andamento da questão, porque a ANTT não se mostrou muito sensível às
considerações. Inclusive, foram ofertados estudos a
ela sobre a questão.
Um deles, da Fundação Getulio Vargas, condena
o sistema e denuncia a existência de inconsistências
graves nos estudos da Agência.
Outro ponto preocupante a ser avaliado, é de que
todo o esquema operacional do modelo foi projetado
antes da existência da Lei 12.619/12, que trata sobre
a jornada de trabalho do motorista.
O modelo entra em conflito com a lei pelo simples fato de que não a levou em consideração ao fixar
o tempo total do deslocamento dos ônibus em relação
às exigências da nova lei.
Enfim, Sr. Presidente, diante de tudo que foi relatado, eu quero externar minha preocupação no sentido
de que milhares de trabalhadores do transporte possam
vir a perder seus empregos. Eu gostaria de pedir a atenção especial da ANTT para que avalie com bastante
profundidade tudo que está sendo considerado aqui.
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É preciso que consigamos encontrar um caminho
que descarte completamente as demissões. E esse
caminho, com certeza, existe!
Os trabalhadores não são peças descartáveis de
uma máquina. Eles dão vida à empresa e é por meio
deles que uma empresa constrói e sustenta seu nome
e sua história!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Paulo Paim.
Convido para fazer uso da palavra, inscrito como
Líder, o Senador Mário Couto.
Eu peço desculpas ao Senador Casildo Maldaner,
mas a Mesa se equivocou, e nós temos de fazer um
revezamento entre comunicação inadiável e inscrito
pela Liderança. E a vez é do Senador Mário Couto.
Em seguida, usarei da tribuna, como orador inscrito.
Com a palavra V. Exª, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Meu querido
Presidente, até que enfim decidiram através de um homem ilibado, ícone da população brasileira, chamado
Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa.
Conseguimos ver um fio de justiça neste País.
Genoino, na tentativa de ser herói do Brasil, ainda fez sinal de vitorioso. A mesma coisa o Dirceu. Eu
fiquei pensando: quantas vezes estive aqui nesta tribuna falando deste assunto! Cheguei até ao excesso de
dizer que eu renunciaria se o Dirceu fosse preso. Se
tivesse travado uma aposta, eu teria ganhado.
Avançamos, avançamos sob pressão, sob o trabalho dos bastidores do Presidente Lula, da Presidenta
para que o Brasil fosse desmoralizado e esses cabras
não fossem pelo menos detidos como foram.
Brasil, o que vai acontecer agora? Alguns que não
pertencem à elite do PT foram condenados à prisão
verdadeira. Aqueles que vão para a cadeia e cumprem
na cadeia os anos de penalidade. Os que pertenciam
à elite, não; estes não podem ficar presos.
Vamos colocar no regime semiaberto. E aí colocaram no regime semiaberto.
Li uma reportagem antes mesmo do julgamento, Brasil, que já estava preparado um quarto com ar-condicionado, televisão 52’’. Então, já previamente se
sabia mais ou menos o que ia acontecer.
Hoje, o regime é semiaberto, e, daqui a seis meses, quando os holofotes saírem de cena, já vão começar a chegar às 10 horas, já terão um quarto com
ar-condicionado e com televisão, vão escrever um livro, vão vender muito, vão ficar ricos. E isso acontece
porque existe Joaquim Barbosa. Se ele não existisse,
nem isso aconteceria, nem o semiaberto.
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Veja, Brasil, os nomes que foram para o regime
semiaberto, que passam o dia em casa, que se apresentam à noite, que dormem na prisão e que, de manhã, vão tomar café em casa! Quanto roubou Dirceu?
Quanto roubou Genoino? Quanto custou à Nação o
roubo, a corrupção que esses homens praticaram?
Daqui a seis meses, eles já chegarão mais tarde, eles vão inventar uma doença, como já a inventou
o Genoino.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas o Genoino inventou muito cedo a doença.
Ó Genoino, tenhas calma! Deixes passar mais
um tempo! Tu conheces o Brasil muito bem. Só estas
aí passando a noite, porque há o Joaquim Barbosa
brasileiro, senão nem isso aconteceria. Isso ocorreu
porque a pressão foi muito grande, muito grande!
E eu já disse, meu Senador Flexa Ribeiro, que nasci
no Marajó, mas estou quase buscando o título de pajé.
Pajé é aquele marajoara. Eu vejo isso muito no Marajó, que conheço. Nasci lá e me criei lá. Já fui assistido
por pajé. Já tive uma crise intestinal que o pajé curou.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu acreditei que tivesse sido curado por ele. É
a fé, é a fé!
Mas, aqui, eu disse que os caras não iam para a
cadeia. Quase acerto em cheio! Aqui, eu disse que Ricardo Teixeira era um dos maiores larápios da história
do futebol brasileiro. Acertei! Aqui, eu disse que Pagot
tinha usurpado dos cofres públicos milhões e milhões
de reais. Acertei! Aqui, eu disse que os mensaleiros,
principalmente Dirceu e Genoino, não iam para a cadeia. Bateu na trave!
Eu corri com uma CPI, alguns dias atrás. Olhem
como eu adivinho as coisas!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Já vou descer da tribuna, Sr. Presidente. Pela
sua bondade, peço-lhe mais dois minutinhos só.
Eu corri com uma CPI e consegui 37 assinaturas. Então, eu falei assim: “Ó Pai!” Olhei para Cristo e
pensei: “Cristo, as coisas estão mudando aqui.” Olhei
para o Rui e pensei: “Rui, as coisas estão mudando
aqui.” Olhei para a Bandeira Nacional, vi a frase “Ordem e Progresso” e pensei: “Querida Pátria, parece
que o Senado está mudando e levando a sério as coisas da população. Vamos ver o que está acontecendo nas federações e na CBF. Trinta e sete Senadores
assinaram a CPI.”
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Há dez anos, eu não ingeria um pingo de álcool. Fui para a minha casa comemorar e tomei meia
dose de uísque, dois dedinhos. Eu disse: “Rapaz, vou
conseguir mostrar para a Nação a bandalheira, a ladroagem, a sem-vergonhice que existe na Confederação Brasileira de Futebol e nas federações regionais
estaduais.” Erro meu, eu me enganei! O Senado não
mudou, continua o mesmo! Retiraram as assinaturas
por ordem do Governo.
Eu vi uma Ministra... Como é o nome dela?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu vi aquela Ministra que usa aquele helicóptero
da Saúde, que serve para atender os doentes. Quando
os doentes estão doentes, ela voa para fazer política.
Qual é o nome dela? (Pausa.)
Ah, é a Ideli! Eu tinha esquecido. É a Ideli. Aqui,
ela parecia séria. Lá fora, é uma decepção a Ideli.
E eu caí de novo na tentativa de pensar que o
Parlamento ainda tinha a atribuição de fiscalizar a verba pública, o Governo.
Olhem aqui, acertei na mosca!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não sou pajé, mas acho, Senadores, que acertei
na mosca de verdade (Fora do microfone.).
Cadê a TV Senado? Mostra, TV Senado! Olhe
como eu acertei na mosca, Brasil! Olhe o Marin na Veja.
A Veja publicou, nesta semana, exatamente aquilo que
eu queria fiscalizar. Diz assim: “O mensalinho de Marin.”
É exatamente aquilo que eu queria fiscalizar aqui, e
o Senado não deixou. O Senado Federal não deixou!
Ainda há Senadores que têm a coragem, Sr. Presidente – já desço da tribuna –, ou melhor, a covardia
– não há outra palavra para ser usada – de assinar e
de retirar a assinatura do requerimento de instalação
de uma CPI.
Desço desta tribuna, meu querido País, dizendo
a todos que não desisto dos meus objetivos.
Vou reapresentar o requerimento, Marin! Não
penses que não estou de olho em ti! Vou estar aqui
sempre, Marin, e vou conseguir mostrar que tu estás
roubando! Marin, não adianta te esconderes! É muito
dinheiro, Marin!
Agora, Presidente, ao descer da tribuna, faço uma
pergunta ao Brasil. Agora, desço da tribuna, mas quero
fazer uma pergunta ao meu País. Isso aí que aconteceu
com os mensaleiros já foi uma lição, já foi um avanço.
Agora, digam-me, meus queridos brasileiros...
(Interrupção do som.)

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ...e minhas queridas brasileiras, paraenses devotos de Nossa Senhora de Nazaré (Fora do microfone.), digam-me, na minha descida da tribuna: será
que são só esses? Será que não há mais gente que
roubou mais do que Genoino e que está solta? Será
que esses caras não vão para a cadeia?
Há gente que roubou três vezes mais do que Dirceu, três vezes mais do que Genoino, três vezes mais
do que Delúbio! Estão soltos! E mais, estão exercendo
mandatos. Estão exercendo mandatos, Brasil! Estamos
longe de ser um País sério.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência para o Senador Mozarildo, para que eu possa fazer uso da tribuna
como orador inscrito.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para falar pela Liderança do PDT. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª já está inscrito,
Senador Acir.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, do
PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, todos que nos acompanham pela TV Senado e
pela Rádio Senado, eu queria deixar registrada aqui a
vitória da juventude acriana, pois a Aline, nossa Jovem
Senadora, acaba de assumir o mandato no Senado
Federal. Ela foi a primeira colocada no concurso.
Com muito gosto, tenho acompanhado no Senado
o Projeto Jovem Senador, pelo qual temos de trabalhar. Os estudantes são representantes de cada Estado. Neste ano, a representante do Acre é de Cruzeiro
do Sul – eu queria cumprimentar todos os estudantes
de Cruzeiro do Sul –, da Escola Dom Henrique Ruth.
Aline da Conceição Andrade venceu a edição 2013 do
Projeto Jovem Senador aos 17 anos. Cumprimentei a
Aline, ainda há pouco. Ela estava com seu pai. Fico
muito feliz de ver uma acriana jovem ser vitoriosa. Ela
sempre gostou de escrever, é uma aluna estudiosa e
enche o Acre de orgulho com sua conquista.
Sr. Presidente, caros colegas Senadores, esta
Casa, de certa forma, é a essência do Parlamento.
Hoje, venho aqui – estou certo de que muitos colegas
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farão o mesmo – para me referir a um fato que, para
nós do Partido dos Trabalhadores, é lamentável. É parte
da história e, como tal, tem de ser tratado. Eu nunca
fugi dos temas mais delicados e complicados para nós
e me sinto na obrigação também de falar sobre isso
neste momento, da tribuna do Senado. Eu me refiro à
conhecida Ação nº 470, que levou à prisão algumas
pessoas que fazem parte da história do Partido dos
Trabalhadores.
Mas eu queria dizer – isto faz parte do contraditório, já fiz isto em outras ocasiões – que fiquei acompanhando o que ocorreu nesse fim de semana, como
os brasileiros, e que, lamentavelmente, vi contradições
numa ação que deveria, no meu ponto de vista, ser
pedagógica. É a mais longa ação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte de Justiça
do País, que teve como relator o atual Presidente do
Supremo e também Presidente do Conselho Nacional
de Justiça do País. Mas o que houve foi a exposição de
algumas contradições que não trago como Senador,
mas como cidadão.
Por exemplo, essas contradições foram expostas
nas posições do Ministro Marco Aurélio. O Ministro
Marco Aurélio deu entrevista, gravou entrevista, que foi
reproduzida no blog do Josias de Souza, em que ele
expõe algumas das contradições dessa ação.
Presidente Senador Mozarildo, diz o Ministro
Marco Aurélio, que, hoje, toma posse na Presidência
do TSE, tendo como Vice o Ministro Dias Toffoli: “O
que não compreendi, e estou aguardando uma justificativa, foi a vinda dos acusados para Brasília. Para
quê? Para depois eles retornarem à origem?” Quem
pergunta é o Ministro do Supremo Marco Aurélio Mello.
Segue o Ministro: “A carta de sentença não tinha sido
emitida junto com as ordens de prisão. Trata-se de um
documento básico”. Quem fala é o Ministro Marco Aurélio! “Trata-se de um documento básico para se ter a
execução de qualquer pena no Brasil.” De acordo com
informações da Vara de Execuções Penais de Brasília,
esse documento só chegou agora, na virada de domingo para segunda-feira.
O Ministro Marco Aurélio faz mais algumas observações: “Essa prisão ganhou contornos, nesse período, de prisões provisórias”. E aí surge outro descompasso: “Durante a tramitação da Ação nº 470, não foi
decretada qualquer prisão preventiva. Seria agora, ao
término”? Coloco mais duas observações do Ministro
Marco Aurélio. De resto, Marco Aurélio classifica de
“impensável” – vejam a expressão que eu queria que
constasse dos Anais do Senado – o fato de condenados a regime semiaberto estarem presos em regime
fechado, ainda que por alguns dias.
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Eu ouvi e li a posição de três ex-Ministros da
Justiça: a do hoje Governador do Rio Grande do Sul,
Tarso Genro, fazendo o mesmo questionamento; a de
José Carlos Dias, ex-Ministro da Justiça do Governo
do Presidente Fernando Henrique; e a do ex-Ministro
Márcio Thomaz Bastos. Os dois últimos advogando e
questionando.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge, eu gostaria
de pedir um pouquinho da sua paciência para registrar
a presença, aqui, na nossa galeria, dos estudantes do
ensino médio do Colégio Estadual João XXIII, de Ceres, Estado de Goiás.
Sejam bem-vindos!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu queria, então, dizer que essas posições do
Ministro Marco Aurélio, que hoje – e eu faço questão
de estar na posse – assume a Presidência do TSE –
Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Ministro Dias
Toffoli, são muito graves.
Nós temos um fato hoje na Nação: pessoas importantes, dirigentes do PT que ocuparam cargos de
destaque no nosso Governo estão presos. Nós temos
que assumir a gravidade desse fato. São S. Exªs os
fatos. E decisão da mais alta Corte de Justiça do País
se cumpre. Isso é ponto pacífico. Mas será que é também na mais alta Corte de Justiça que não se tem o
adequado cumprimento da lei? Será que o mais longo
processo de julgamento da história do Supremo, na
hora da execução, da parte mais difícil... No Direito,
na busca de justiça, a parte mais dura é o recolhimento dos acusados à prisão. Exatamente nessa hora, o
Supremo comete uma ilegalidade, e o País não fala
nada? E o Senado não fala nada?
É isso que estou questionando.
Se o Presidente do Supremo pode agir fora do
que estabelece a Constituição, e os outros juízes deste País?
Essa é a gravidade, e quem está questionando
não sou eu. Sou um Senador. Tenho muito orgulho de
ser Senador do Acre, mas quem está questionando
a ilegalidade é outro Ministro do Supremo: o Ministro
Marco Aurélio Mello, que assume o TSE hoje.
Será que essas contradições deveriam estar ocorrendo num processo da mais alta Corte de Justiça?
A história há de registrar o que ocorreu e o que está
ocorrendo, mas certamente vai registrar as contradições dessa ação.
Sr. Presidente, eu queria me referir à mais grave delas. O Presidente Lula nomeou oito Ministros do
Supremo durante oito anos. A Presidenta Dilma, quatro. E o Presidente Lula e a Presidenta Dilma – falo
com altivez, mesmo no momento de dificuldade pelo
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qual meu Partido passa – fizeram essas nomeações
de maneira republicana, sem nenhum favor ou troca.
Uma delas foi a do Ministro Joaquim Barbosa. Hoje,
com o conhecimento jurídico e com a autoridade que
o cargo lhe impõe, ele conduz esse processo e, como
tal, não pode ser questionado. Agora, os atos decorrentes dele estão sendo questionados por um colega
do Supremo e por ex-Ministros da Justiça deste País.
Mas eu queria pegar a maior contradição. Eu vi
Lideranças do PSDB se posicionando. Na minha opinião, tripudiando em cima do momento difícil que o
Partido dos Trabalhadores está enfrentando. Falo “difícil” porque temos que assumir que talvez tenhamos
cometido um grave erro.
(Interrupção de som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Agora, depois de 16 anos que se debate
isso – não no nosso, mas no original do PSDB –, nós
estamos reféns de um debate político e já no “sem
jeito”, do ponto de vista jurídico.
Não sei se fomos nós que falhamos, por termos
feito a opção de buscar a condução jurídica, e nos
acalmarmos na política, ou se foi a competente ação
política de setores da imprensa e dos nossos opositores em fazer com que uma ação como essa tivesse
o desfecho que teve.
Eu não tenho dúvida de que qualquer ação de
combate à corrupção no País é boa para a República,
mas exatamente, forçosamente no dia da celebração
da República, segundo o Ministro Marco Aurélio, Ministro do Supremo, foi feita uma ação fora da lei, do que
estabelece a lei, pelo Presidente do Supremo.
Não sou eu que estou questionando o Ministro
Joaquim Barbosa, mas eu queria dizer que, há 16 anos,
o PSDB, com os mesmos personagens, o mesmo banco, fez um esquema de financiamento de campanha
em Minas Gerais. Tentaram dizer que era o mensalão
mineiro. Vamos deixar os mineiros honestos, os mineirinhos, quietos! Foi uma estrutura profissional montada
para financiar partidos políticos.
Já, com a benevolência, ouço o Líder do PSDB,
Senador Aloysio Nunes.
Então, o nome, se são mensalões... Eu não acredito que o mineiro, ou o do PSDB, tenha sido um mensalão. Esse nome é completamente absurdo, assim como
o PT comprar voto de petista para votar, pagando por
mês. Mas, enfim, havia, sim, em ambos, ilegalidade,
financiamento de partido político e de campanha fora
do que estabelece a lei. Esse é um fato. Tem que haver punição? Tem que haver punição, mas não pode
haver dois pesos e duas medidas.
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O do PSDB não tem data para ser julgado. Começou cinco anos antes do que se chamou de mensalão do PT. Os personagens são os mesmos, mas a
condução, completamente diferente.
O Presidente Lula nomeou três procuradores da
República. No governo do PSDB, Procurador-Geral foi
apenas um. O Dr. Brindeiro levou a fama de engavetador da República.
Não estou aqui questionando uma pessoa por
quem tenho admiração, que é o Presidente Fernando
Henrique. Estou dizendo o que os fatos se impõem.
Foram três os nomeados pelo Presidente Lula.
Um, reconduzido. E foram esses que denunciaram
membros do PT e do Governo. Isso não se questiona. Isso é parte da história recente da República do
nosso País.
O que se questiona é que, quando houve – e
eu já o ouço, Senador; só queria concluir esta outra
etapa – a compra de voto da reeleição por R$200 mil
um voto – foi no meu Estado que foram comprados
aqueles conhecidos –, assumiram, gravaram, viram?
Nem na televisão passou a compra de votos com dinheiro público!
O mensalão do PSDB nem data para julgamento
tem, o original, o que deu origem, com o qual poderia
o Brasil ter ficado melhor. Quem foram os parceiros do
PSDB, meu Líder, Wellington Dias? O PPS? O PFL?
Porque, agora, os do PT, nós sabemos. Estão lá recolhidos. O Brasil poderia ter ficado melhor se lá, na
origem, nós tivéssemos posto uma pedra em cima de
financiamento ilegal de campanha.
Eu acuso o golpe. Eu acho que nós temos agora
uma cicatriz definitiva na história do nosso Partido, porque os fatos se impõem. Mas a República Federativa
do Brasil não está melhor depois do ato de sexta-feira,
porque houve uma ação da mais alta Corte de Justiça
que é questionada e questionável, não por mim, mas
pelo Ministro Marco Aurélio, que escreveu, acabei de ler.
Penso que, se quisermos um País melhor, nós
não poderemos seguir nessa história de dois pesos e
duas medidas neste País.
A mesma imprensa que escondeu a compra de
votos na reeleição, que escondeu o mensalão do PSDB
é a mesma imprensa que fez a ação política mais competente, dirigida, para pôr na cadeia dirigentes, pessoas que dirigiram este País e que dirigiram o Partido
dos Trabalhadores.
Ouço o Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes.
Em seguida, os outros colegas.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Senador
Jorge Viana, eu não cometeria, em relação a V. Exª, a
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injúria de dizer que V. Exª repete uma litania conhecida
de culpar a imprensa pelos problemas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não é essa a minha intenção, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Não é. Não é, exatamente. Por isso, eu
não cometeria essa injúria.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Por isso que eu já falei “parte”.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eu não cometeria essa injúria.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Uma parte pequena.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Agora, a imprensa não encobriu compra de votos na reeleição, porque não houve compra
de votos na reeleição. Trata-se de uma infâmia que foi
repetida à exaustão. Na época, foi objeto de um enorme estardalhaço por parte do Partido de V. Exª, e repercutiu amplamente na imprensa esse estardalhaço.
Acontece que, passados muitos anos, ninguém pôde
provar um milímetro daquela afirmação, de que teria
havido compra de votos na reeleição. Nada. Apesar do
seu partido, o PT, estar no poder já há tanto tempo, com
a faca e o queijo na mão, nunca ninguém conseguiu ir
além da afirmação, que, repetida e repetida, talvez se
transforme em verdade, ou pelo menos é a expectativa
daqueles que o fazem. A história de que o mensalão
mineiro é a origem de tudo também é outro tema que,
por força de ser repetido, poderá vir a se tornar verdade. O fato é que se houve um problema de financiamento de campanha, está sendo apurado. Quem é o
responsável? É o hoje Deputado Eduardo Azeredo? É
o ex-Ministro do Presidente Lula, Walfrido Mares Guia?
Quem é? É o processo judicial que vai apurar. E, se
houver condenação, que ela seja cumprida. Nós, do
PSDB, meu caro Jorge Viana – o senhor sabe disso
–, não fazemos a pauta do Supremo Tribunal Federal.
Não pautamos a ordem dos trabalhos do Poder Judiciário. Esse processo a respeito dos acontecimentos
de Minas Gerais começou na primeira instância, diferentemente do processo do mensalão, que, por ser de
competência originária do Supremo Tribunal Federal,
pó lá começou. Há diferenças de ritmo que se devem a
regimes processuais diferentes. Simplesmente isso. Não
há nenhuma conspiração para retardar esse ou aquele
processo ou adiantar esse ou aquele outro. Quanto ao
fato dessas prisões que ocorreram de dirigentes do PT,
de dirigentes do Banco Rural e do publicitário Marcos
Valério, do mandado de prisão contra o ex-diretor do
Banco do Brasil, quero dizer aquilo que, aliás, o Presidente Aécio disse ainda ontem: eu, pessoalmente,
lamento muito que isso tenha ocorrido. Alguns deles
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são meus amigos. Foram e são meus amigos. Refiro-me ao Deputado Genoino. Refiro-me ao ex-Ministro
José Dirceu, com quem tenho relação de cinco décadas. Lamento profundamente vê-los nessa situação,
mas o fato é que houve uma instrução processual, uma
instrução que veio de um inquérito policial, no qual
eu fui testemunha, inclusive. Testemunhei a favor de
Roberto Jefferson. Disse uma palavra também sobre
a minha convivência com o ex-Ministro Dirceu – ele,
no Governo, e eu, na oposição–, sempre no mais alto
teor republicano. Agora, o fato é que, depois de cinco
anos e meio, eles foram condenados. E condenados
têm que cumprir pena. A decisão do Ministro Presidente
Joaquim Barbosa foi absolutamente correta. Houve o
trânsito em julgado de parte da condenação, que não
foi objeto de recurso, que é incontroversa. É natural
que ela seja executada.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo /
PT – AC) – Mas V. Exª não está defendendo que alguém, submetido a um regime semiaberto, vá para
um regime fechado.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Não, não é isso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo /
PT – AC) – V. Exª foi Ministro da Justiça.
O SR. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – A pena começou a ser cumprida, na
verdade, quando eles foram para o regime semiaberto.
Eles foram trazidos a Brasília, como aconteceria em
qualquer outro caso envolvendo autoridades desse
mesmo porte. Foram trazidos a Brasília, e aqui cumprem algumas preliminares administrativas, como, por
exemplo, os exames de saúde e informações a respeito
da pessoa, para, em seguida, serem encaminhados
ao estabelecimento penal sob a responsabilidade não
do Ministro do Supremo Tribunal Federal, mas do Juiz
da Vara de Execuções aqui de Brasília, que, ele sim,
é que vai dizer se aquele condenado tem direito a trabalhar fora, a estudar, se ele deve cumprir pena aqui
ou cumprir pena em seu Estado de origem, junto a sua
família. Mas são decisões de natureza administrativa,
eles não começaram a cumprir pena no regime fechado.
Esse é um equivoco que cometeu inclusive o Ministro
da Justiça. Eles não começaram a cumprir pena no
regime fechado não, eles foram trazidos a Brasília...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Mas não existia prisão preventiva, o Ministro
Marco Aurélio questiona inclusive isso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eles estavam condenados...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – O Ministro Marco Aurélio questiona a vinda deles a Brasília, o Ministro do Supremo é que está
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questionando. Não havia nenhuma necessidade e
estava mais vinculado, segundo o próprio Ministro, à
data, a outros interesses, do que ao cumprimento do
processo legal.
Eu quero ouvir ainda o Senador Pedro Simon,
que pediu um aparte, Senador Aloysio, mas é com
satisfação que continuo ouvindo V. Exª.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Pois é. Então, eles foram trazidos a
Brasília e, aqui, a partir de Brasília, foram entregues
à responsabilidade do Juiz da Execução Penal, como
aconteceria com qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias, Senador Jorge Viana. Aconteceu com eles o
que aconteceria com qualquer um. Ou seja, realmente,
as nossas instituições democráticas subiram um degrau, e não desceram, como afirma V. Exª. Subiram um
degrau ao aplicarem a lei a pessoas poderosas, a pessoas influentes, a pessoas que são defendidas pelos
melhores advogados do País. Tendo sido condenadas,
têm que cumprir pena, inclusive tendo sido julgadas
por alguns juízes que foram indicados pelo partido da
Presidente da República. Então, eu creio que houve
avanço, apesar da tristeza do episódio, da tristeza que
eu sinto pela circunstância pessoal de alguns deles,
inclusive da doença do Deputado Genoíno, da doença
do ex-Deputado Roberto Jefferson, que precisam efetivamente de tratamento especial, que, espero eu, será
deferido pelo Juiz. Mas o fato é que nós avançamos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ouço, com satisfação, o Senador Pedro Simon
e, em seguida, faço um comentário, com a compreensão do Presidente Mozarildo, sobre o aparte...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... dos dois colegas Senadores.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Acho importante a presença de V. Exª na tribuna.
Acho que está desempenhando aquilo que considero papel obrigatório de um líder partidário. Mas V. Exª
há de concordar que foi um dia de grande importância para a vida brasileira. O problema aqui no Brasil,
e aqui não entra partido, não entra nada, na vida inteira do Brasil, desde Cabral até sexta-feira passada,
é que o Brasil era o país da impunidade. Para cadeia
ia ladrão de galinhas, porque ladrão de galinhas não
era nem o juiz nem o delegado. O policial que estava
ali de plantão prendia. Agora, no Brasil, pegar prisão,
ir preso Deputado, Senador, banqueiro, empresário,
prefeito, gente importante, não acontecia isto. Era o
Brasil considerado o campeão mundial da impunidade.
Não há país no mundo em que a impunidade seja tão
real como aqui no Brasil. O Supremo deu um grande
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passo. E nós ajudamos. Nós ajudamos. O povo na rua,
é verdade, mas nós ajudamos. O problema da ficha
limpa passou aqui pelo Congresso. Essa lei que determinou que, sendo processado, vai para a cadeia,
passou pelo Congresso. Foram decisões importantes
de que participamos. E creio que há um aspecto que
V. Exª podia salientar. Eu saliento e o Líder do PSDB
terminou de salientar. A maioria, quase unanimidade,
dos Ministros que votaram foi indicada pelo Lula e pela
Dilma. Isso é muito importante.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Foi um assunto que levantei no início do meu
pronunciamento.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Isso é realmente muito importante. Mostrou o que se
fala e o que não se fala. As pessoas que estavam ali
julgaram e votaram. E votaram de acordo com a sua
consciência. Agora, eu acho que a gente deve entender e saudar que o Brasil está mudando. O Brasil está
mudando. A Lei da Ficha Limpa... O Sr. Maluf, há 40
anos vem sofrendo, até hoje, uns 30 ou 40 processos,
sempre condenado, mas nunca em caráter definitivo,
recurso e mais recurso, e quando chega na última condenação já está prescrito. Não tem mais nada. Agora
não! Agora ele foi condenado pela segunda vez, e é
inelegível. Ele se tornou inelegível, não é mais candidato. Por quê? Por causa da Lei da Ficha Limpa que
este Congresso votou. Então, a Lei da Ficha Limpa,
essa decisão do mensalão foi da maior importância. E
digo a V. Exª com toda sinceridade: não vejo absolutamente nada para dizer que foi o PT. Aconteceu com o
PT. Mas V. Exª tinha razão: o PSDB tem lá o negócio
em Minas Gerais. Agora está acontecendo o negócio
do metrô em São Paulo. Acho que não há partido aqui
que possa atirar pedra. Com toda sinceridade, nós da
classe política estamos tão engajados em uma série
de coisas equivocadas que não podemos atirar pedra. Eu diria a V. Exª que hoje é um dia de respeito
recíproco. Eu respeito os que foram presos. O nosso
querido amigo e ex-Presidente do PT é uma legenda
na história da vida brasileira, e tem um excepcional
passado. É meu amigo, quero-o muito bem, está realmente muito doente, merece um tratamento especial.
O ex-Presidente do PTB, ou atual, não sei, Presidente
do PTB, eu fiz um elogio a ele quando Presidente da
CPI, quando ele estava depondo, dizendo: “Eu quero
felicitar V. Exª”, pois foi ele quem contou. Se não fosse
ele contar os detalhes, os mínimos detalhes, nunca
iríamos saber. Acho, com toda sinceridade, que ele
merecia ter tratamento especial nesse sentido. O dia
é de festa; não é de felicidade. Com toda sinceridade,
não acho que seja hora de bater no PT ou deixar de
bater aqui ou bater acolá. Este foi um dia nacional da
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maior importância, da maior importância, porque acho
que, se o Supremo Tribunal chegou lá, ele não vai voltar
mais. Agora, para Deputado, político, empresário, seja
o que for, se livrar da cadeia, tem que ser absolvido e
não recorrer e recorrer, por 20 anos, e nunca ser condenado e nunca ir para cadeia. Isso que é importante,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– ... e nesse sentido V. Exª deveria concordar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Muito obrigado. Eu queria agradecer ao
Senador Aloysio e ao Senador Pedro Simon, que são
autoridades nesta Casa, do ponto de vista da vida e
das opiniões.
Queria encerrar, Sr. Presidente, reforçando o que
o Senador Pedro Simon não ouviu, pois eu havia falado inicialmente. Comecei registrando os oito ministros
nomeados pelo Presidente Lula para o Supremo, uma
atitude absolutamente republicana. A Presidenta Dilma, quatro. A condução desse processo, como o PT
se portou, como o Governo se portou. Isso eu quero
que fique na história. O questionamento que eu faço
não é esse. E até faria algum, mas talvez não seja o
momento. Mas que outro partido faria isso? Como se
diz no popular, está “com a faca e o queijo na mão”, e
toma uma atitude republicana? Que outra figura neste País tomaria uma atitude como a do Lula? Com a
popularidade que tinha, com o poder que tinha, ele
disse: “Não vou mexer na Constituição, vou cumprir
meus oito anos e vou seguir minha vida pública nos
termos que a Constituição estabelece”.
Eu queria fazer esses registros. Para mim, vir à
tribuna tratar desse assunto tem um gosto amargo. É
sofrer junto, claro, pois são pessoas que nos lideraram,
pessoas que foram importantes para a mudança que
o Brasil experimentou, e hoje estão acertando suas
contas com a Justiça. O que questionei aqui foi, me
apegando à posição do Ministro Marco Aurélio, que
questionou ao Supremo, que deveria e deve ser... E
aí vão dizer: “É um detalhe?”. Não. Mas é o Supremo
dar a condução absolutamente irreparável e irretocável na parte mais difícil de um processo, que é na
hora da condenação. Quem questionou não fui eu, foi
o Ministro Marco Aurélio. Eu fiz esse registro e acho
que é importante que se faça...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... porque o Ministro Marco Aurélio questiona
inclusive a vinda dos presos para Brasília, para depois
voltarem, com custo para a União, para tirar foto. É
uma ação espetaculosa? Se foi, manchou essa atitude.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB
– SP) – Se V. Exª me permite, eu queria apenas ler, para
que fique registrada, a publicação de agora há pouco
da sessão, do resumo da sessão do Supremo Tribunal
Federal da última quarta-feira, porque essa questão foi
abordada e decidida por unanimidade no Supremo. Qual
foi a questão? A da competência do Juiz das Execuções
Penais do Distrito Federal para a prática da execução da
sentença. Veja a ata. Leio a ata: “Extraída a carta da sentença na forma da Resolução no 103/2010, do Conselho
Nacional de Justiça, e seu subsequente encaminhamento
e distribuição ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, ao qual fica delegada a competência, nos
termos do art. 65 da Lei das Execuções Penais, para a
prática dos atos executórios, inclusive emissão da guia
de recolhimento”. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal
julgou, a sentença transitou em julgado e depois, nos
termos do art. 65 da Lei das Execuções Penais, foi delegada, por decisão do Plenário do Supremo...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Senador Aloysio, na semana...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ... a competência ao juiz das execuções. É isso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Senador Aloysio, na sessão plenária da semana
passada, o Procurador-Geral da República reapresentou – ele já havia apresentado – o pedido de prisão.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Sim, mas foi a decisão do Supremo
que pesou.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Óbvio, V. Exª conhece profundamente, pelo
conhecimento jurídico e pelos cargos que já ocupou,
muito mais que eu...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Fato novo, as partes deveriam tomar conhecimento. O Ministro Marco Aurélio, na hora, questionou,
dizendo que tinha que ser encaminhada uma posição.
Isso foi desprezado na mesma sessão. E o mandado
de prisão veio desacompanhado. Ele tinha que vir, Ministro – quem está questionando? –, acompanhado da
guia de recolhimento. Para qualquer pessoa ser presa,
Chico ou Francisco, doutor ou analfabeto, o mandado
de prisão tem que vir acompanhado da guia de recolhimento. Nesse caso, não houve. A ilegalidade não pode
ser praticada pelo Supremo. É só um questionamento.
Eu queria concluir ouvindo, rapidamente, o meu
colega Senador Paim.
E peço ao Presidente que faça constar nos Anais
três documentos: a nota do PT, do Presidente Rui Fal-
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cão; a nota do diretório nacional sobre esse episódio,
que acho que tem de constar nos Anais da Casa; e o
artigo de hoje do Jânio de Freitas.
Para concluir, ouço o Senador Paim, agradecendo ao Presidente Mozarildo.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Jorge Viana, é rápido. Seu tempo terminou,
mas quero cumprimentar V. Exª, o político, o ex-Governador, o Senador Jorge Viana. Em um momento como
este, poucos são os políticos que vão à tribuna para refletir sobre uma situação que envolve, como V. Exª disse
muito bem, lideranças do nosso Partido, o Partido dos
Trabalhadores. V. Exª – eu acompanhei e outros Senadores aqui acompanharam – faz um discurso tranquilo
e equilibrado. V. Exª não está nem questionando a decisão do Supremo no mérito da matéria; V. Exª questiona
o procedimento adotado neste momento,...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Só isso. Só isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... que chocou a todos. Desnecessário. Foi mais
espetacular do que outra coisa. Por isso, quero só me
somar a V. Exª. Parabéns. Tenho orgulho de ter votado
em V. Exª para 1º Vice-Presidente desta Casa...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... e de ser seu liderado aqui no plenário.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Quem dera!
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Entendo que é de políticos como V. Exª que o
Brasil precisa. Parabéns a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu queria, então, agradecendo os apartes e
a benevolência do Presidente, pedir que conste nos
Anais da Casa a nota assinada por Rui Falcão, que
diz: “Embora caiba aos companheiros acatar a decisão (...)”. Então, ninguém está questionando. É um
fato consumado, uma decisão transitada em julgado
do Supremo. E eu queria que não houvesse nenhum
grave problema na hora da sua execução, porque é a
parte mais delicada. Só isso.
Mas o Brasil tem que tirar lições, nós todos temos
que tirar lições e esperar que “o pau que dá em Chico
também possa dar em Francisco”.
O Senador Pedro Simon deixou bem claro: “O
Brasil pode ser outro daqui para frente!” Quantos governos, com poder, com apoio popular, fariam o que o
nosso líder Lula fez: nomear de maneira republicana
e isenta procurador-geral da República, oito Ministros
do Supremo? Podemos até ser questionados: “Vocês
são uns bobocas!”. Não! O PT está fazendo a discus-
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são política, mas ninguém está questionando por que
um Ministro ou outro foi julgado.
Agora, tomara, sim, que esta Casa também adote medidas; até hoje não regulamentamos como as
duas Casas tratam aquilo que está na Constituição,
quando alguém é condenado, transitado em julgado; o
Congresso ainda não decidiu isso. Temos que decidir.
Estou apresentado outra PEC em que, quando
houver uma condenação, a Mesa possa... Sei que há
uma PEC do Senador Jarbas, mas ela está na Câmara e não é votada. Essa é nossa prerrogativa para
deixarmos o Brasil melhor. Mas não tenho mais como
pedir. Queria que constasse nos Anais do Senado o
artigo “Quando Março Chegar”, do Jânio de Freitas,
muito bem escrito, em que ele questiona – na opinião
dele, não sou eu que estou questionando o Ministro
Joaquim Barbosa – o açodamento, o carreirismo político do Ministro do Supremo. Imagine se, nos Estados
Unidos, o presidente da mais alta Corte de Justiça
dissesse: “Olha, estou pensando, a médio prazo, em
ser candidato a Presidente da República”. Quem faz o
questionamento é o jornalista Jânio de Freitas. E peço
que conste nos Anais este documento escrito por um
jornalista que, nesse processo todo, bateu no PT, lutou por um processo legal, foi garantista e cobrou essa
posição que vejo que é de todos os brasileiros, porque
não queremos o Brasil como sinônimo de impunidade.
E vou encerrar com o Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Senador Jorge Viana, com a tolerância do
nosso Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR.) – Só queria pedir ao Senador Requião, porque o orador já está há quase uma
hora na tribuna, quando ele tinha direito a dez minutos.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Não tomarei mais do que dois ou três minutos.
Senador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo pela atitude de ter vindo à tribuna e, ao mesmo tempo, dizer a
V. Exª que estou à disposição da Liderança do PT para
encaminhar qualquer pedido de interpelação, para esclarecer o abuso de poder na execução da pena. Nem
eu nem V. Exª estamos discutindo neste momento o
julgamento, mas a execução midiática da pena é uma
ameaça a todos os brasileiros, é uma extrapolação que
não pode ser tolerada nem pelo Senado da República
e, acredito, muito menos pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, eu me solidarizo com V. Exª. Não resta dúvida
de que foi uma execução midiática, foi um abuso de
poder, conforme capitulado no nosso Código. E eu me
coloco à disposição do PT, desde já, para subscrever
qualquer interpelação, medida, pedido de esclarecimento, que o Partido tome a iniciativa de fazer.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.

– AC) – Não tenho palavras para encerrar melhor o

SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-

meu pronunciamento do que as palavras do Senador

NUNCIAMENTO.

Roberto Requião.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e

Muito obrigado, Sr. Presidente.

§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, V.
Exª será atendido na forma do Regimento no requerimento que fez.
E eu queria, antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, fazer um registro que julgo muito
importante.
Está transcorrendo aqui no Senado o Programa
Senado Jovem Brasileiro.
Quero, inicialmente, prestar homenagem aos
representantes das áreas do Senado que atuaram
neste programa:
Representando a área de Relações Públicas:
Andréa Valente, Diretora; Márcia Yamaguti e Daniel
de Souza Pinto;
Consultoria Legislativa: Paulo Mohn, Roberta
Assis, Carmem Rachel Scavazzini;
Secretaria-Geral da Mesa: nossa querida Claudia Lyra, João Pedro de Souza Lobo Caetano, Marcos
Mousinho Sousa e Flavio Heringer.
Na verdade, quando se faz esse Programa, esquece-se de homenagear os servidores que trabalharam,
que carregaram o piano para que ele fosse vitorioso.
É lógico que aqueles funcionários estão representando todos os funcionários da área de Relações
Públicas, da Consultoria Legislativa e da Secretaria-Geral da Mesa.
Muito grato a vocês.
Quero também fazer outro registro sobre esse
programa ainda. Quero homenagear quatro Secretários
de Estado que estiveram presentes aqui ontem para
a abertura do Programa: a Secretária do Acre, Vera
Lúcia Pires; o Secretário do Paraná, Adilson Batista;
o Secretário de São Paulo, Ricardo Adeo ; e a Secretária do Maranhão, Négile Dornelles Melo.
Quero também informar que a frase síntese do
Programa deste ano foi: Ter voz para ter vez. Realmente o cidadão tem que entender que é preciso que
ele interaja, que ele participe para que ele possa de
fato ter vez.
Eu quero homenagear os representantes de todos
os Estados, que foram selecionados em mais de duas
mil escolas públicas, que, por sua vez, selecionaram
um representante de cada Estado. Quero homenagear
todos os Estados na pessoa da representante do meu
Estado de Roraima, a jovem Marta Almeida Pereira,
que foi a vencedora em Roraima.
E comunico aos Srs. Senadores que, amanhã,
pela manhã, começa aqui no plenário o trabalho desses jovens propriamente dito.
Então, o registro está feito, com muita satisfação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste
instante ao Senador Casildo Maldaner, do PMDB de
Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB-SC. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Meu caro Presidente Mozarildo
Cavalcanti, que preside esta sessão, caros colegas, eu
quero, pegando uma carona de V. Exª, lá de Roraima,
dizer que, como a Aline, lá do Acre, a Daniela Moro,
da cidade de Marema, Santa Catarina, também é uma
jovem Senadora que faz parte desse rol de Senadores mirins do Brasil, de todos os Estados, que, desde
ontem, estão aqui no Senado. Então, nós, catarinenses, também temos a nossa Jovem Senadora, que é
a Daniela, do Município de Marema, que fica no oeste
catarinense, fazendo parte desse rol.
Mas, caro Presidente, quero apenas neste instante – e aqui o faço na presença do Presidente do
meu Partido, o Senador Valdir Raupp – dizer que nós
catarinenses vamos realizar as convenções municipais
no próximo fim de semana. O nosso PMDB realiza nos
295 Municípios de Santa Catarina a reestruturação
dos diretórios municipais e de suas executivas também. Trata-se de uma rica experiência de reafirmação
democrática e fortalecimento da militância partidária.
Não há dúvida de que esse processo é uma espécie
de antessala do debate de 2014.
Então, para nós catarinenses – e por que não do
Brasil? – é um debate que se inicia como uma antessala
para 2014, para o ano que vem. E é fundamental para
as eleições, não só de Santa Catarina – lá nós temos
um projeto, ou vamos continuar com o projeto que já
temos, em parceira, ou vamos seguir sozinhos, ou vamos buscar outras parcerias –, a forma como vamos
conduzir o processo. Mas esse debate, com certeza,
vai ser feito, no próximo fim de semana, em todos os
Municípios do nosso Estado.
Mas não podemos de forma alguma precipitar
as coisas, colocar o carro na frente dos bois; o debate
é democrático. A construção partidária se dá a partir
da base, democraticamente, definindo os caminhos a
serem trilhados, sempre visando o bem maior da sociedade, a contribuição que podemos dar.
A antecipação prematura não é vantajosa a
ninguém. Não é possível viver como se estivéssemos sempre na iminência de uma eleição, como se
cada ato dos agentes públicos visasse tão somente
a esse fim.
Devemos deixar o processo eleitoral restrito ao
seu período adequado, sob pena de prejudicarmos o
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andamento das atividades administrativas e legislativas dos agentes públicos.
A prioridade do político, Sr. Presidente, deve ser
tão somente o exercício do mandato concedido pelo
voto popular, e somente sobre esse aspecto devem
ser pautadas suas ações, deixando temporariamente
de lado as questões eleitorais.
O processo eleitoral é uma conquista democrática
de cidadania alcançada a duras penas.
A militância partidária é parte indissociável dessa engrenagem, unindo pessoas em torno de ideais
comuns e desejo de contribuição social.
Infelizmente, essas características acabaram
esmaecidas nos últimos tempos, mas não podem ser
olvidadas jamais.
A participação política através da representação partidária é o caminho para os avanços sociais
e econômicos.
Cabe a nós, representantes públicos, com postura e ações, revitalizarmos sua importância e darmos
continuidade na permanente construção democrática.
Faço menção, Sr. Presidente, ao que vai acontecer nos 295 Municípios, no nosso partido, em Santa Catarina, no próximo fim de semana, dizendo que
esse debate é salutar, é importante, não misturando, é
claro, com as atividades dos executivos, dos que têm
mandato, dos que têm que cumprir com suas missões.
Mas esse debate começa na sua base, preparando-se
para o grande embate que se avizinha no ano que vem.
Como Presidente de honra do meu Partido em
Santa Catarina, reitero que haverá esse grande debate em todo o nosso Estado, na presença do Vice-Presidente da Executiva Nacional do PMDB, Senador
Valdir Raupp; do Senador Moka, que representa aqui o
Mato Grosso do Sul, e de tantos outros companheiros.
É um debate democrático. Estamos nos preparando, sem dúvida alguma, com esse embate, para
aquilo que se avizinha em 2014.
Era a comunicação que eu gostaria de fazer neste
instante, Sr. Presidente, caros colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante ao Senador Ricardo Ferraço, como orador
inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, designado
que fui pelo Senador Rodrigo Rollemberg para relatar
o aperfeiçoamento, o aprimoramento, do nosso Código
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de Defesa do Consumidor, comunico à Casa, Sr. Presidente, que estamos na reta final desse debate. Um
debate que julgo ser da maior importância e da maior
relevância para a população brasileira porque se trata da modernização e do aperfeiçoamento de um dos
nossos códigos, que é apropriado e que tem sido, ao
longo dos anos, um verdadeiro código em defesa da
cidadania brasileira porque equilibra as relações de
consumo e, ao fazê-lo, dá exatamente ao consumidor
toda a condição de exercer os seus direitos.
O fato é que dos anos 90 para cá muita coisa mudou. Mudaram-se os hábitos de consumo, mudou-se
a realidade socioeconômica de nosso País, mudou o
mundo, mudamos todos nós. Na prática, alguns dos
elementos e das variáveis que são relevantes hoje
no mercado de consumo não foram considerados à
época em que esse importante Código foi editado em
nosso País.
Apesar de ser reconhecido como uma das mais
importantes legislações avançadas, tendo grande reconhecimento não apenas em nosso País, mas também
tendo o reconhecimento internacional, o fato é que
esse aperfeiçoamento vem em boa hora. A começar,
por exemplo, com a necessidade de nós incorporarmos
ao nosso Código de Defesa do Consumidor o comércio eletrônico, que não existia nos anos 90 e que se
tornou uma ferramenta, um meio, hoje, óbvio e natural de comercialização de produtos e de serviços em
nosso País. O comércio eletrônico já é um meio pelo
qual se comercializam mais de R$22 bilhões em nosso
País, tendo alcançado a marca, inclusive, de mais de
40 milhões de brasileiros que, pelo menos uma vez,
já se utilizaram dessa ferramenta que facilita muito as
relações de consumo.
Foi para garantir amparo adequado aos nossos
consumidores que trabalhamos de forma intensa nos
últimos meses, sem perder de vista a continuidade de
um conjunto de outras tarefas que acumulamos aqui
em nosso trabalho legislativo. Foram 14 meses de muito trabalho, até que pudéssemos fechar um relatório
sobre o qual tivemos o cuidado de fazer um debate
muito amplo, muito democrático, incorporando um
conjunto muito grande de entidades que participaram
ativamente conosco na construção do novo Código do
Consumidor, entidades as mais diversas, militantes os
mais diversos, que participaram conosco desse esforço.
E o resultado, a meu juízo, Sr. Presidente, foi a
construção de um relatório equilibrado, com propostas
que podem trazer um salto significativo, no sentido de
as relações de consumo se transformarem em rela-
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ções cada vez mais éticas, mais harmônicas e mais
equilibradas.
No que diz respeito ao comércio eletrônico, que
hoje se impõe como força crescente, o objetivo foi, de
fato, garantir a segurança jurídica das transações comerciais e a privacidade de dados pessoais. Os consumidores não podem continuar na dependência de
boas práticas comerciais entre aqueles segmentos que
desejam e aqueles que não desejam. Portanto, foi necessário que transformássemos isso em lei, em obrigação, para criarmos um critério entre as empresas que
se prevalecem dessa extraordinária ferramenta, mas
não dependendo mais, Senador Flexa, da vontade desta ou daquela empresa em desenvolver boas práticas
comerciais, transparentes, que pudessem representar
o equilíbrio nas relações de consumo.
As empresas.com precisam, antes de tudo, oferecer ao consumidor informações claras e precisas.
Vazamento de dados tem que ser informado de imediato às autoridades competentes e ao consumidor. As
pessoas terão, por exemplo, 14 dias para se arrepender de suas compras – hoje são sete dias; estamos
ampliando para 14 dias, considerando que a compra
que é efetivada na base do comércio eletrônico é uma
compra não presencial, então, você não tem, às vezes,
a melhor forma de identificar o produto ou o serviço.
Só nos contratos de transporte aéreo é que caberá à
agência reguladora, no caso, a Anac, a regulamentação
do direito ao arrependimento, isso inclusive fortalecendo o papel das nossas agências reguladoras, que, do
ponto de vista histórico, andam muito distantes de um
papel ativo na relação de consumo equilibrada entre
fornecedores e consumidores.
A proposta também resolve uma dor de cabeça
comum na era virtual: o abuso de spams, a troca e
venda de listas de e-mails e dados cadastrais.
Outra preocupação foi fortalecer o consumo sustentável, um conceito básico no que diz respeito à
necessária e inadiável responsabilidade ambiental.
Rótulos e manuais de qualquer produto vão precisar
incluir informações sobre o impacto ambiental e o correto descarte das embalagens.
O prazo de garantia foi estendido de um para dois
anos. Isso vai diminuir o chamado lixo eletrônico e vai
determinar, em alguns casos, dependendo se bens
duráveis ou não duráveis, que possa ser um produto
feito com melhor qualidade, uma vez que vai aumentar
também a garantia, para, de alguma forma, equilibrar
essa onda que nós assistimos no mercado de consumo, onde tudo é substituído de forma “one way”.
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O julgamento das ações coletivas passa a ter
prioridade. O objetivo é atender, de forma mais rápida,
as demandas do consumidor e também desafogar o
Judiciário, assoberbado por um conjunto de milhões e
milhões e milhões de ações que congestionam a pauta
da Justiça, até por causa da indústria de recursos, que
produz e que projeta uma expectativa, uma impressão, uma percepção, Senador Moka, de impunidade,
porque as ações não alcançam a sua efetividade. Vale
inclusive lembrar que as ações envolvendo os problemas de consumo representam pelo menos 80% das
demandas judiciais na área cível. Então, essa foi uma
das preocupações que nós enfrentamos e atacamos
no novo Código, criando instrumentos para que se
possa, através do fortalecimento dos PROCONs, por
exemplo, evitar que tudo seja judicializado.
É fundamental, como disse aqui também, o fortalecimento dos PROCONs, que recebem hoje, por
ano, algo em torno de dois milhões de reclamações e
demandas, mas que têm mais de 90% de suas decisões questionadas na Justiça. As decisões dos PROCONs precisarão ser cumpridas, sob pena de multas,
inclusive multas diárias, fortalecendo-se o papel dos
PROCONs, que, na prática, dão capilaridade à existência do Código do Consumidor. Nós estamos dando
efetividade nas relações de consumo.
Enfim, entre outras inovações, os PROCONs
poderão determinar a substituição ou reparação do
produto com defeito, ou ainda a devolução do dinheiro
pago pelo consumidor.
A modernização do Código do Consumidor inclui
também medidas preventivas contra o chamado superendividamento, um fenômeno conjuntural em nosso
País, na medida em que o Brasil viveu uma revolução
na oferta de crédito, com a chegada de milhões e milhões de brasileiros ao mercado de consumo. O fato é
que isso gerou um superendividamento por parte de
muitas famílias brasileiras, e nós estamos trazendo para
o Código relações de consumo que possam considerar,
por exemplo, que, no empréstimo sob consignação, o
limite é de 30% do salário do tomador do empréstimo,
como forma de se manter um mínimo existencial, trazendo, inclusive, para o Código decisões que já foram
tomadas e consolidadas por diversas decisões nos
tribunais do nosso País.
Enfim, o crédito também passa a ser de responsabilidade compartilhada, Senador Aloysio Nunes
Ferreira; não pode ser de responsabilidade apenas de
quem pega o recurso. Quem empresta precisa ter responsabilidade. Portanto, estamos criando mecanismos
para que as instituições que fazem as operações de
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crédito possam ser mais criteriosas, evidentemente,
sem abusar nos limites compatíveis de dívidas para
o consumidor, para que a pedagogia da convivência
com a oferta de crédito possa se traduzir em benefício, possa permitir que as famílias tenham acesso a
meios, serviços e produtos, mas que isso se dê sem
o comprometimento do mínimo existencial, até porque
as estatísticas estão sinalizando que as famílias que
mergulham em desorganização financeira acabam
produzindo muita desarmonia familiar. Nós consideramos esse aspecto em nosso Código, e tudo indica que,
amanhã, nós poderemos votá-lo na comissão especial
que foi criada, e, em seguida, esse Código poderá ser
debatido, poderá ser deliberado aqui pelo Plenário.
O fato objetivo, Sr. Presidente, é que nós consideramos, nesse novo debate, nessa quadra em que
nós estamos aperfeiçoando o Código, questões como
ações coletivas, questões como o superendividamento, questões como o comércio eletrônico, conceitos
relacionados ao consumo sustentável e, obviamente,
o fortalecimento dos PROCONs.
Dessa forma, estamos atualizando o nosso Código com aquilo que há de mais moderno em razão desse
amplo debate que nós fizemos, inclusive observando,
pelo direito comparado, aquilo que está acontecendo
nos países, nas sociedades que estiveram antenadas
no aperfeiçoamento deste Código.
Vale aqui um agradecimento ao Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que
coordenou os trabalhos, em nome de um conjunto de
juristas, antes mesmo que nós constituíssemos essa
Comissão, e dizer que, sem esse trabalho e esse esforço, dificilmente teríamos alcançado nosso êxito.
Portanto, meu agradecimento ao Ministro Antônio Herman Benjamin, que é um militante, desde sempre, da
causa consumerista.
Ouço, com enorme prazer e satisfação, o Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senador Ricardo Ferraço, eu quero parabenizar
o trabalho de V. Exª, que acompanho há algum tempo. É importante a gente dizer neste momento que,
quando surgiu o Procon, essas questões de troca de
mercadorias eram difíceis. Hoje, isso está muito facilitado. E, com o aprimoramento, vale dizer, de estar
se dando mais robustez ao Procon, eu tenho certeza de que quem vai ganhar com isso é exatamente
o consumidor, porque se percebe, na prática, que o
consumidor vai à loja ou ao banco, enfim, àquele de
quem ele está reclamando; se não obteve êxito, passo seguinte, ele vai ao Procon, que tem sido muito
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ágil, mesmo limitado, como V. Exª acabou de dizer. E
é exatamente nesse sentido que o trabalho de V. Exª
está indo, quer dizer, no intuito de dar mais condição,
mais força para que se possa resolver mais facilmente
o drama, o dia a dia das pessoas, e, na verdade, punir
também aqueles que insistem, muitas vezes, em ludibriar ou não quererem a devolução de uma mercadoria
que, flagrantemente, está com problemas. Então, eu
louvo o trabalho de V. Exª. E a atualização que vai ser
feita, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para que o
consumidor tenha mais direitos e mais condições de,
realmente, fazer com que esse direito seja garantido.
Parabéns pelo trabalho de V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria.
PMDB – ES) – Agradeço a manifestação de V. Exª,
e esse foi o sentido observado pelo Senador José
Sarney,...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria.
PMDB – ES) – ... quando ainda presidia o Senado, ao
constituir a comissão de juristas que apresentou aquilo
que nós consideramos em nossa comissão, que foi uma
minuta. Essa minuta foi por nós acolhida, evidentemente, e nós incorporamos outros pontos, mas é fundamental agora, ao apresentarmos esse nosso parecer
na comissão especial, que nós possamos evoluir para
trazê-lo para o Plenário do Senado, porque o Plenário,
de forma terminativa, poderá legar ao País um novo
Código, aprimorado, aperfeiçoado, que foi construído
ao longo de 14 meses, por um conjunto infindável de
audiências públicas, em que todas as entidades que
desejaram se manifestar, obviamente, se manifestaram
e participaram da construção...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria.
PMDB – ES) – ....de uma proposta, Sr. Presidente
(Fora do microfone.), que atualiza, que torna adequado
o Código de Defesa do Consumidor aos dias atuais e
às relações de consumo.
Agradeço a condescendência de V. Exª.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
Convidamos, para fazer uso da palavra, na condição de Líder, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Davim; quero
cumprimentar também, de forma especial, o Senador
Cafeteira, que se encontra à mesa.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu
passei duas semanas em Roraima, dedicado, prioritariamente, a diagnosticar um problema que nosso
Município de fronteira, Pacaraima, atravessa neste
momento – aliás, em face de um acordo assinado,
Senador Flexa, no final de 1989 e, de fato, em vigor
a partir de janeiro de 1990.
Eu vou comentar isso com mais tranquilidade
depois, mas eu queria hoje, antes de entrar no meu
pronunciamento propriamente dito, fazer um registro,
que já fiz como Presidente, presidindo a sessão, sobre o programa do Senado que tem o nome de Jovem
Senador.
Este ano, o programa se chama “Ter voz para ter
vez”. Isso é muito bom, porque leva aos jovens justamente essa ideia cidadã de que não basta reclamar, não
basta botar a culpa nos outros, porque cada cidadão
tem que ter, de fato, a responsabilidade de participar
da vida do País para poder, de fato, ter voz e ter vez.
Se não, não adianta.
Quero, portanto, como fiz, parabenizar os funcionários do Senado, dos diversos setores, que colaboraram para que esse projeto tivesse êxito, quero
cumprimentar todos os representantes de todos os
Estados na pessoa da representante do meu Estado, a jovem Marta Almeida Pereira, que é da Escola
Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos e nos
dá, portanto, a honra de ver, sentir e participar do
trabalho do Senado.
Mas, Sr. Presidente, o foco do meu pronunciamento de hoje vai ser a questão da telefonia neste País. Eu
sei que cada Estado tem uma peculiaridade em relação
à operadora A, B ou C, mas o importante é que nós
temos consciência, porque recebemos comunicação
de todo o País, de que isso ocorre em todo o País.
Mas, no meu Estado, Senadora Lídice, a Assembleia Legislativa resolveu fazer uma CPI da Telefonia,
analisando todos os aspectos, ouvindo a população,
ouvindo os representantes das operadoras e ouvindo o representante da Anatel. É um trabalho que eu
acredito que deveria ser feito por todas as assembleias
deste País, porque, de fato, não adianta ficarmos aqui
fazendo denúncias, cobrando providências, porque a
coisa já tem que caminhar mesmo para o lado jurídico.
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Vou ler aqui, Senador Davim, as conclusões da
CPI, mas eu acho que não ocorre de outra forma em
qualquer dos Estados brasileiros.
Parece que fica mais ou menos assim: em cada
Estado, o cartel se combina e decide que a telefônica
tal vai ter primazia. Aí, fica assim: no meu Estado, a
menos ruim – a menos ruim – é a Vivo, mas as outras
também são muitos ruins, inclusive a que deveria operar a banda larga, que é a Oi.
Então, vão aqui as conclusões da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima:
Das conclusões.
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de
cunho eminentemente investigativo, buscou
aprofundar o conhecimento naquilo que constitui o seu objeto central – a responsabilidade
por danos ao consumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia. Para tal, dividiu
sua atuação em duas vertentes: a colheita de
depoimentos da população, de autoridades
e representantes das empresas, bem como
a coleta de documentos oficiais para traçar a
situação atual da telefonia [...].
Não há dúvidas, como já era o sentimento,
desde o início dos trabalhos, que existe, sim,
inadequação na prestação de serviço de telefonia de modo a causar danos à coletividade.
No entanto, no decorrer dos trabalhos, restou
mais que comprovado a má prestação de serviço e os percalços que atravessam a população de Roraima.
Foram detectados diversos problemas, dentre
os quais a sobrecarga das ERBs instaladas
perante o número de linhas ativas, falha nas
informações prestadas ao consumidor pela ausência de lojas das empresas de telefonia no
interior, dificuldade de obter uma ligação aos
call centers, ausência de fiscalização [aqui é
muito importante frisar] adequada da Anatel
das empresas de telefonia e instabilidade no
sistema elétrico de Roraima [isso já é uma
peculiaridade de Roraima].
Quanto às sugestões:
1. Sugerir a limitação ou a sustação temporária
da comercialização de novas linhas de telefonia [...], enquanto não houver a expansão da
infraestrutura e capacidade de atendimento ao
consumidor roraimense; 2. Sugerir a todos os
Municípios de Roraima a criação de legislação uniforme que permita a instalação de no-
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vas antenas [parabólicas] sem burocracia; 3.
Recomendar à empresa Eletronorte Energia
e Companhia Elétrica de Roraima que possa
fornecer e garantir estabilidade na rede de
transmissão elétrica, considerando as constantes quedas de energia que prejudicam a
vida útil dos equipamentos das operadoras; 4.
Ampliar a rede de atendimento das empresas
de telefonia no interior do Estado de Roraima,
possibilitando aos consumidores dessas localidades acesso à informação dos produtos e
serviços, bem como facilitar a resolução dos
problemas dos consumidores; 5. Melhorar o
acesso dos consumidores do interior do Estado de Roraima aos call centers; 6. Sugerir à
Anatel a adequada fiscalização das empresas
de telefonia e a divulgação dos resultados regionalizados às autoridades locais e à população em geral; 7. Remeter o presente relatório final à Mesa Diretora da Casa [no caso, a
Assembleia Legislativa], a fim de encaminhar
as constatações ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Roraima,
à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Roraima e à União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (Unale), com o fito de
subsidiar eventuais inquéritos civis instalados
e eventuais ações judiciais ou administrativas
procedidas pelas mesmas.
Sr. Presidente, eu acho que aqui é quase que
declarar o óbvio. Importante é que esse óbvio agora
foi constatado e documentado pela Assembleia Legislativa do meu Estado, e acho que isso deveria ser
feito pelas assembleias legislativas de todos os Estados brasileiros.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Aí, nós teríamos um raio X, um
diagnóstico da realidade dessas telefônicas no País.
Eu pediria mais um tempinho, Senador Paulo
Davim, só para concluir.
Eu ainda gostaria de dizer o seguinte.
Primeiro, estou lá em Roraima – não vou nem
dizer que estou aqui, em Brasília – e ligo para o meu
filho, que mora lá. E qual a mensagem que vem da
operadora? “Esse telefone não existe”. Ora, eu não
sei o telefone do meu filho? E como sei! As pessoas
para quem eu ligo estão cadastradas. Então, além disso, é uma informação enganosa, mentirosa. Se, pelo
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menos, dissesse que a linha está congestionada, que
não é possível completar a ligação ou pedisse para
tentar mais tarde... Mas dizer que o telefone não existe ou que está impossibilitado de receber chamada
é um absurdo! Aí, como disse uma pessoa que me
mandou uma mensagem pelo Facebook, o pior é que
você tenta fazer uma ligação cinco vezes e consegue
na sexta, mas você já pagou essas cinco ligações que
fez, todas as tentativas foram cobradas.
Então, nós não podemos, aqui, no Senado, onde
representamos os Estados da Federação, deixar que
isso aconteça em nossos Estados. Não podemos nos
limitar apenas a discursos, a audiências públicas e a
denúncias. Eu, por exemplo, pretendo, com a assessoria
jurídica adequada, tomar providências, como Senador
por Roraima, aliás, como um Senador de Roraima, para
realmente começar a dar um fim a essa história de as
operadoras de telefonia usarem e abusarem, como, de
resto, fazem as outras, de outros setores, mas estamos tratando aqui das operadoras de telefonia. Não é
possível permitir que continue esse assalto ao cidadão
e à cidadã brasileira e nós fazendo de conta que não
estamos vendo, fazendo de conta que não estamos
ouvindo, sem falarmos nada.
E também só falar não adianta. Eu pretendo entrar com uma ação judicial contra a Anatel e contra as
operadoras de telefonia do meu Estado, mas quero
pedir a colaboração dos Senadores de todos os Estados para darmos realmente um basta a essa situação,
porque não é o Senador que está sofrendo com isso,
mas é toda a população, desde aquele pobrezinho
que compra um celular pré-pago, que tem o mesmo
tipo de problema.
Então, precisamos, de fato, colocar um ponto final nessa questão.
Peço, Senador Davim, que autorize a transcrição
tanto das conclusões quanto do parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito feita no meu Estado
para apurar o funcionamento dessas telefônicas e também para responsabilizar a Anatel por essa questão,
porque fica sempre numa historinha de que a Anatel
suspendeu não sei o quê... E isso não funciona. Não
podemos aceitar esse faz-de-conta, temos que partir
para uma ação.
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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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Obrigado, Senador Mozarildo.
Passamos a palavra à Senadora Lídice da Mata.
Antes, eu gostaria de ler alguns informes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – A Presidência designa, como membros
titulares, os Deputados Afonso Florence e Cândido
Vaccarezza, em substituição aos Deputados José
Guimarães e Valmir Assunção, e, como membros suplentes, os Deputados Carlos Zarattini e Odair Cunha,
em substituição aos Deputados Sibá Machado e Luiz
Couto, respectivamente, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 627, de 2013, conforme o Ofício n° 1.070, de
2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 1.070/GAB-LidPT
Brasília – DF, 19 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
indicar como membros titulares os deputados AFONSO
FLORENCE –PT/BA e CÂNDIDO VACCAREZZA – PT/SP
em substituição aos eputados JOSÉ GUIMARÃES – PT/
CE e VALMIR ASSUNÇÃO – PT/BA, e como membros
suplentes os deputados CARLOS ZARATTINI – PT/SP
e ODAIR CUNHA – PT/MG em substituição aos deputados SIBÁ MACHADO – PT/AC e LUIZ COUTO – PT/
PB, para a Comissão Mista destinada a analisar a MP
627/13, que “altera a legislação tributária federal relativa
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ,
à Contribuição Social sob re o Lucro Líquido – CSLL, à
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga
o Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a
tribução da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com
relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas e
coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente
no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no
exterior; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Dep. José Guimarãres, PT/
CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – A Presidência também designa o Deputado Wellington Roberto, como membro suplente,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória n° 627, de 2013, con-
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forme o Ofício n° 368, de 2013, da Liderança do PR
na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 368/2013
Brasília, 13 de novembro de 2013
Assunto: Indicação de titular e suplente da Comissão
Mista MP 627/13
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Anthony Garotinho
(PR/RJ) para membro titular e o Deputado Wellington
Roberto (PR/PB) para membro suplente na Comissão
Mista da Medida Provisória 627 de 2013, que “Altera a
legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribiução
para o PIS/PASEP e à Contribiução para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga o
Regima Tributário de Transição – RTT, instituído pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2008; dispõe sobre
a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa
física residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras providências”.
Respeitosamente – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR-PTdoB/PRP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Com a palavra a Senadora...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a licença da Senadora, só quero pedir, em nome do Senador
Delcídio do Amaral, que só vai chegar aqui na Ordem
do Dia, que seja feita a leitura dos Requerimentos nºs
1.204 e 1.245, de 2013, de sua autoria.
Ele pediu que eu fizesse essa solicitação porque
eles precisam ser lidos antes da Ordem do Dia.
Muito obrigado, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Está sendo providenciado, Senador.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes
do meu pronunciamento, eu queria registrar a presença,
aqui, em plenário, do Prof. Robério Marcelo Ribeiro, coordenador do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade do
Recôncavo Baiano, do campus de Santo Amaro.
Esse curso foi iniciado na semana passada, em
Santo Amaro. Estavam presentes na sua aula inaugural Caetano Veloso, Jorge Portugal e outros grandes
artistas da música e da literatura brasileiras e baianas,
todos filhos de Santo Amaro.
Ele completa um processo extremamente importante para a Bahia, que é o projeto de implantação da
Universidade Federal do Recôncavo Baiano, nascido
de um movimento de grande mobilização das cidades
do Recôncavo, que tinha essa grande dívida para com
a cidade querida de Santo Amaro, uma cidade histórica, realiza um sonho daquela população, coincidente
com o sonho da nossa querida Dona Cano, que, muito
atenta às energias e à agenda de sua cidade, sempre
colocou isso como um grande projeto seu, tendo lutado muito para que finalmente pudéssemos ter uma
universidade em Santo Amaro.
A Universidade Federal do Recôncavo é uma
universidade multicampi e se estende por todas as
cidades do Recôncavo da Bahia. A participação de
Santo Amaro foi decisiva no processo de conquista
dessa Universidade e, portanto, não poderia ficar de
fora. Já temos lá na minha querida Cachoeira, cidade
heroica. Santo Amaro também participou de forma destacada da luta pela independência do Brasil, daquela
luta heroica que o povo baiano travou, com armas na
mão, para garantir que o Brasil ficasse independente.
Sr. Presidente, ainda tratando de questões relacionadas à educação, quero destacar que ocorreu
ontem, em Guarajuba, na Bahia, promovido pela União
dos Municípios da Bahia, um encontro reunindo mais
de 280 prefeitos, que contou com a participação do
Governador, com a minha presença e com a presença
do Senador Walter Pinheiro e do Ministro da Educação e que este ano teve como ponto central da pauta
a educação, a ciência e a tecnologia. E isso se junta a
esse processo, Senador Álvaro Dias, que nós iniciamos
a finalizar, agora, na Comissão de Educação, que é
a apreciação do Plano Nacional de Educação, que V.
Exa conduziu, juntamente com o Presidente daquela
Comissão, com inúmeras – mais de sete – audiências
públicas nesse processo de revisão que o Senado faz
do projeto, amplamente discutido, com mais de dois
anos de discussão na Câmara dos Deputados. É nossa
obrigação rever, revisar, debater e nos posicionarmos
a respeito desse grande momento. Nós hoje tivemos
que suspender a análise do projeto, o debate a res-

Quarta-feira 20

255

83161

peito dele. Houve um pedido de vista coletiva, a que
eu me incorporei, inclusive.
Mas quero destacar que V. Exa já anuncia pontos
importantes desse projeto. Confesso que ainda não
pude analisar os efeitos e o impacto do que V. Exa tem
chamado Lei de Responsabilidade Educacional. Isso
eu ainda não pude analisar, até porque V. Exa deu conhecimento hoje pela manhã do seu relatório. Mas já
destaco coisas que considerei muito positivas no seu
relatório, como avançar ao prever que o marco do processo de alfabetização passe a ser os sete anos de
idade, ou o segundo ano do ensino fundamental, a partir
do segundo ano de vigência do plano; e os seis anos
de idade, ou o primeiro ano do ensino fundamental, a
partir do quinto ano de vigência. É muito importante
que nós possamos assegurar esse avanço no Plano.
Quero destacar também como contribuição do seu
relatório o destaque para a educação à distância, que
estava pouco valorizada no Plano anteriormente, e a
que V. Exa consegue dar importância. Eu pude participar
de experiências de educação à distância quando era
estudante ainda, dentro do Ministério da Fazenda, da
Escola de Administração Fazendária, na qualificação,
na atualização dos conhecimentos dos funcionários.
Foi uma experiência muito importante e interessante
na minha vida pessoal. Tenho a oportunidade de viver
hoje esse crescimento de importância do ensino à
distância, inclusive com o avanço tecnológico, e acho
que é um ponto fundamental que V. Exa resgata nesse
Plano Nacional de Educação.
Também acho – pelo que percebi como um dos
temas mais polêmicos que nós enfrentamos no Plano,
que é a meta 4 – que V. Exa conseguiu dar uma solução
que se adequa, de um lado, a permitir, digamos assim,
a opinião, a oportunidade diferenciada que cada família
tem de opinar pelo que seu filho pode fazer no contraturno, e a garantia efetiva no texto da vedação à recusa
de matrícula de alunos com deficiência no ensino regular
sob a alegação de deficiência. Acho que esse aspecto
é também muito importante, e V. Exª o destaca no texto
que espero possamos, mais rapidamente, debater e aprovar na Comissão de Educação para que, em urgência
possamos trazê-lo ao plenário para uma aprovação final.
Finalmente, Sr. Presidente, quero destacar o registro de que ontem se iniciou e vai até o dia 21 de
novembro a 6ª Semana de Valorização da Primeira
Infância e Cultura da Paz. O evento é organizado pelo
Senado, em parceria com as embaixadas da França e da Espanha, e reúne especialistas brasileiros e
estrangeiros para discutir políticas públicas voltadas
para crianças entre 0 e 6 anos de idade. É um movimento extremamente importante, do ponto de vista da
educação, da valorização da primeira infância, e que
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todos os anos o Senado realiza com a participação
da Comissão de Educação, de Direitos Humanos, da
CAS. Acho importante que possamos aqui destacá-lo.
Tive a oportunidade de participar de um debate
sobre a importância, na verdade, da formação de 0 a
3 anos de idade, e entendo que é extremamente necessário que possamos dar relevância a esse tema da
primeira infância, da educação da primeira infância, no
nosso espaço de trabalho e no nosso pensar legislativo.
Mais dois rápidos registros: primeiro, o Programa
Senado Jovem elegeu o seu presidente, o jovem Ivanlis Nascimento da Costa, que é baiano. Quero saudar,
em seu nome, todos os 27 participantes, que tomaram
posse ontem para um mandato de três dias representando todos os 26 Estados e o Distrito Federal.
E quero registrar também, no dia de ontem, o
aniversário de 47 anos da Embratur (Instituto Brasileiro
de Turismo), empresa dedicada à construção de uma
política pública de incentivo ao turismo. Ela tem muita
importância para o Brasil, teve presidentes e personalidades públicas merecedoras de todo o elogio – e
ainda tem hoje, na figura do nosso Presidente Flávio
Dino, querido amigo, a quem quero parabenizar pelas
iniciativas que tem tomado à frente da Embratur.
A Embratur anuncia que o Brasil ultrapassará a
marca de seis milhões de turistas estrangeiros pela
primeira vez na história do País e destaca que o turismo brasileiro hoje é responsável pelo emprego de dez
milhões de pessoas e responde por cerca de 3,6% do
PIB. Espero que tudo isso faça com que a Embratur
recebe cada vez mais a atenção do governo e o espaço no Governo Federal para que ela seja realmente
protagonista da política de promoção do turismo brasileiro no exterior, coisa que ainda, efetivamente, não
acontece, especialmente no que concerne à estruturação da política de promoção do turismo brasileiro ou
na promoção do Brasil no exterior para a preparação
da Copa do Mundo, infelizmente.
É uma reivindicação do setor do turismo, do trade
turismo, de todos nós que atuamos na área de turismo,
que a Embratur seja oficialmente o organizador da participação e o definidor da política de promoção do Brasil
no que diz respeito à preparação da Copa do Mundo.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer esses
registros todos e, mais uma vez, parabenizar a Prefeita
Maria Quitéria, da União de Prefeitos da Bahia, que ontem liderou esse grande encontro de prefeitos que discutiu a educação, a ciência e a tecnologia. E, ao tempo,
dou também um aparte ao meu querido colega, Senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, que me solicita.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senadora Lídice, no aparte a V.
Exª, só não poderia deixar também de registrar que
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hoje, juntamente com V. Exª, estivemos na Comissão
de Educação do Senado, onde o Senador Alvaro Dias
apresentou o relatório ao Plano Nacional de Educação, relatório este que, com o pedido de vista, deverá
ser apreciado na próxima semana. Quero só reiterar
a compreensão de V. Exª e acrescentar que, de todos
os relatórios já apresentados sobre Plano Nacional
de Educação, notadamente sobre os relatórios apresentados e debatidos na Câmara dos Deputados, o
relatório se S. Exª o Senador Alvaro Dias é o que mais
avança. Avança em vários aspectos, notadamente sobre o financiamento da educação, em especial porque
reafirma o desejo da sociedade civil, no que tange à
educação, de destinar recursos públicos para a educação pública e amarra esse quesito, essa responsabilidade ao ensino profissionalizante e, em especial,
às metas, à expansão do ensino superior público. E
amarra claramente quais as metas de expansão do ensino superior público, em 40%, única e exclusivamente,
para vagas na educação superior pública. Relatórios
anteriores estipulavam o que, no meu entender, era
uma armadilha, porque estipulavam uma artimanha,
ou seja, vagas no ensino superior gratuito. Veja bem:
gratuito não é público. Havemos de convir que recursos públicos devem ser destinados, única e exclusivamente, à educação pública. No mais, estabelece algo
que é fundamental no Plano Nacional de Educação,
nesse relatório do Senador Alvaro Dias, ou seja, que
o repasse de recursos federais para Municípios e Estados seja vinculado ao pagamento do piso salarial
a professores, mas não coloca isso como imposição,
porque, se assim fosse, deixaria de reconhecer algo
que é óbvio: que a União é que mais arrecada. E a
União, sendo a que mais arrecada, tem que também
fazer transferência para Estados e Municípios. Obriga a União a fazer o repasse para aqueles Estados
e, em especial, para os Municípios que não tiverem
condições financeiras de fazerem a complementação
do piso salarial para os seus professores. Além de o
relatório retomar com muita propriedade o conceito do
custo/aluno/qualidade, que é a melhor variável reclamada pela sociedade civil, pela própria CNTE, pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pela
UNE, pela Ubes, para a valorização, para a definição
do custo do investimento na educação. Sem dúvida,
Senadora Lídice, dos relatórios até agora apresentados é o melhor, e eu creio, não tenho dúvida de que
é o relatório que será abraçado pela sociedade civil e
deve ser o relatório a ser votado não somente no plenário da nossa Comissão, como, acredito, deve ser o
relatório que virá sair daqui do Senado. É um relatório
que, não tenho dúvida, em que pese vir ainda a ser
debatido, contempla o que vem da sociedade civil. Eu
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queria cumprimentar V. Exª pelo que destaca aqui e
cumprimentar o Senador Alvaro Dias pelo que conseguiu sintetizar em vários aspectos do que é reclamado
pela sociedade civil nesse relatório que apresentou
hoje na Comissão de Educação do Senado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – Não tenho dúvida disso. Agradeço, Senador Randolfe, o engrandecimento do nosso pronunciamento com sua análise, mas destaco também esses
aspectos que dizem respeito à garantia maior dos recursos públicos para o ensino público. Notadamente
no ensino superior, isso fica claramente amarrado, e
acho que esse momento que o Senado vai viver de
discussão do Plano Nacional da Educação, sem dúvida
nenhuma merece que nós, que atuamos alguns anos
nessa área, possamos aqui destacá-lo desde o início.
Eu, portanto, quero parabenizar o Senador Alvaro
Dias pelo que já pude ler hoje do seu relatório.
Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT-RS)
– Senadora Lídice...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT-RS) –
Eu vou aproveitar que V. Exª também esteve, hoje pela
manhã, lá nesse encontro internacional sobre a Primeira Infância, que se deu aqui no Auditório Petrônio Portella. Eu participei da abertura, agora pela tarde, fiquei
alegre pela grandeza do evento, pela importância de
as crianças terem todo um atendimento nesse período
fundamental para a sua formação, de 0 a 6 anos, mas
fiquei um pouco triste pela falta de estrutura. Eu aproveito este momento em que V. Exª está na tribuna para
pedir ao Presidente da Casa, à Comissão Diretora... Nós
temos, lá, convidados da França, da Espanha, da Itália,
e, segundo os organizadores, são voluntários dessa
causa que estão aqui, no Senado, que dedicam a sua
vida a essa causa, mas que não estão tendo estrutura
nenhuma. Chegaram a me dizer lá que até água está
faltando, cafezinho, tradutor. Então, eu faço, de forma
muito gentil, pois eu sei que tenho o carinho de V. Exª,
essa minha reivindicação, um pedido à Presidência
da Casa apóie esse evento. Enfim, a gente fala tanto...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – Sim, que apóie...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT-RS)
– Apóie, apóie.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – ... esse movimento que é muito importante.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Isso, da mesma forma como acompanhou – e eu
posso ter a autoridade de falar – um projeto de minha
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autoria que criou o programa Jovem Senador. Então,
o Jovem Senador...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... teve todo o apoio da Casa. E que bom! Mas
vamos também dar para esse evento, que vai cuidar
do futuro daqueles que vão dirigir o nosso País, uma
estrutura mínima para receber os convidados, uma
estrutura logística, no Petrônio Portella.
Obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Paim.
Eu queria neste tempo convidar V. Exa para nós
irmos amanhã à CCJ solicitar ao Presidente a inversão
de pauta, para que possamos apoiar amanhã o nosso
projeto, que institui o Prêmio Abdias Nascimento, que
homenageia aquelas personalidades ou instituições
que contribuem para o combate à desigualdade racial em nosso País e, portanto, o combate ao racismo.
Trata-se de um projeto de resolução importante,
por meio do qual nós poderemos marcar a participação do Senado – além da instituição da CPI de mortes
violentas dos jovens negros em nosso País –, no dia
20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr.
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, para uma comunicação inadiável.
Enquanto o Senador se dirige...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
para comunicar uma situação lamentável, cujo relato eu
apresentei hoje, inclusive à Ministra de Direitos Humanos
e ao Ministro da Justiça, pedindo a sua investigação.
No meu Estado, o Piauí, em Parnaíba, aconteceu
uma situação que abalou muito o nosso Estado. Uma
garota, Júlia Rebeca, de 17 anos, estudante, se suicidou,
Sr. Presidente, com o fio da prancha alisadora de cabelo.
Ela foi encontrada no quarto numa situação de suicídio.
O suicídio, na verdade, foi por conta de um vídeo
em que ela, mais dois adolescentes, aparecia em cenas que o vídeo tenta colocar como sendo cenas de
sexo. Esse vídeo foi propagado na internet.
A mãe dessa garota, Ivânia Salia, que inclusive
deu uma entrevista ao Fantástico, nesse domingo, diz:
“Ela não demonstrou nada, nada. Todo adolescente tem
o direito de ser adolescente, eles são inconsequentes
mesmo. Essa exposição toda do vídeo da imagem da
minha filha é uma violação.”
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E permita-me, aqui, Senador Flexa, mas a mãe
nos deixou as gravações, em que a garota diz, dirigindo-se à sua mãe: “Eu te amo. Desculpa, desculpa
eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa,
desculpa, te amo muito.”
E ela diz numa gravação seguinte: “É daqui a
pouco que tudo acaba.”
E ainda uma última mensagem: “Tô com medo,
mas acho que é tchau para sempre.”
Para o que chamo atenção, Sr. Presidente? O Congresso, neste instante, está discutindo a regulação da
internet. Acho que temos que defender as condições de
liberdade, as condições de democracia na comunicação,
mas respeitando o direito privado, o direito de privacidade.
Aqui estou encaminhando, Sr. Presidente, um
requerimento à família, um voto deste Congresso à
família, de apoio, neste momento difícil, mas também
estou encaminhando ao Ministro da Justiça para que
haja uma investigação, porque está muito comum essa
coisa de se fazerem gravações da intimidade das pessoas e publicarem.
Então, eu queria aqui fazer este registro no Senado e, daqui, transmitir a minha solidariedade à família
e ao povo da Parnaíba, do meu Estado, que, neste
momento, ficou muito transtornado com esta situação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Mesa aguarda o requerimento de V. Exª e dará o encaminhamento na forma
regimental.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro para uma
comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Presidente, Senador Mozarildo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de fazer a comunicação
inadiável, quero parabenizar o Jovem Senador – este
Programa exitoso do Senado Federal – do Pará, o Antonio Victor Cardoso da Silva, e, em seu nome, parabenizar todos os 27 que aqui estão para três dias de
trabalhos legislativos no Senado Federal.
O Antonio Victor é da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Márcio Ayres, de Belém, Capital do Estado, e tem como Professora a Srª Liliane
Leal Garcia. Ele apresentou trabalho com uma redação
cujo título era: “Brasil, da letra à realidade”.
Eles estão, como eu disse, desde ontem, pelo
dia de hoje e amanhã, em trabalho aqui, no Senado
Federal. Agora, neste momento, estão em trabalho legislativo nas Comissões, nas instalações do Interlegis.
Então, quero parabenizar o Antonio Victor e, em
seu nome, todos os 27 jovens Senadores, almejando
sucesso nesse encontro aqui, no Senado Federal.

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

Senador Mozarildo, ainda há pouco, enquanto V.
Exª fazia o seu pronunciamento, recebi uma mensagem
do meu amigo Alencar, Presidente do PSDB de Santana do Araguaia, nos limites do Estado do Pará com
o Estado do Tocantins. Ele me dizia que também lá,
em Santana, a telefonia móvel é precária, e me pediu
que eu repassasse a vocês isso. Até respondi a ele,
dizendo: não é só em Santana, mas em todo o Estado,
eu diria até que em todo o Brasil. É realmente deficiente por demais o sistema de telefonia móvel porque há
uma sobrecarga, e as empresas não estão preparadas.
Já deveriam ter feito isso, porque, há vários anos, se
reclama da qualidade do serviço prestado, lesando o
consumidor final. Isso é que é pior.
Mas quero, aqui, no dia de hoje, fazer o registro
importante do encontro de que participei, ontem, na
cidade mineira de Poços de Caldas.
Ontem, 18 de novembro, foi realizado o encontro
Federação Já, Poços de Caldas+30. Foi nesse Município do sul de Minas Gerais, que, há 30 anos, brasileiros
estiveram reunidos para iniciar a gigantesca mobilização
em torno da campanha das Diretas Já, tendo à frente
os Governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais,
e Franco Montoro, de São Paulo.
Três décadas depois, tivemos avanços significativos com o processo de redemocratização, com a
elaboração e promulgação da Constituição de 1988 e
com a estabilização da economia pelo Plano Real e o
estabelecimento de padrões de Administração Pública,
por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, construindo
e consolidando a base necessária para o País crescer.
Esse evento suprapartidário contou com a presença
do Presidente de Honra do PSDB nacional, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e do Presidente do PSDB
nacional, Senador Aécio Neves, nosso pré-candidato à
Presidência da República. Participaram também os oito
Governadores do PSDB, dos Estados governados pelo
PSDB: do anfitrião, Governador de Minas Gerais, Governador Anastásia; do Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; do Governador do Pará, Simão Jatene; do
Governador de Goiás, Marconi Perillo; do Governador
de Alagoas, Teotônio Vilela; do Governador do Paraná,
Beto Richa; do Governador de Roraima, Anchieta; e do
Governador de Tocantins, Siqueira Campos.
Todos os governadores estavam presentes, e
centenas de pessoas, entre Parlamentares, Senadores,
Deputados Federais, deputados estaduais, vereadores,
prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores e as lideranças
dos Municípios em torno de Poços de Caldas e também
do norte de São Paulo, limítrofe lá com Minas Gerais.
O tema do evento, os discursos e a declaração
de Poços de Caldas+30 trazem em sua essência um
ponto fundamental que o Brasil precisa enfrentar com
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urgência: a revisão do Pacto Federativo. E esse é um
compromisso que o Senador Aécio Neves vai assumir
com a sociedade brasileira, com os 26 Estados, mais o
Distrito Federal e os mais de 5.500 Municípios brasileiros, porque, chegando à Presidência da República, ele
enfrentará a revisão do Pacto Federativo, tão pedido
por todos nós aqui no Congresso Nacional.
Somente com a revisão do modelo de Pacto Federativo, vamos revigorar o federalismo no País, fortalecendo os demais entes da Federação. Hoje a União,
como todos nós sabemos, fica com 60% de tudo o que
é arrecadado. Transfere aos Estados e Municípios, no
entanto, obrigações e encargos, mas não repassa verbas para cobrir as despesas crescentes.
O que difere o nosso partido do que está hoje no
Palácio do Planalto é o fato de que temos um plano e
um projeto para o Brasil, e não apenas para aqueles
que possuem uma carteirinha. Entendemos que as cores da nossa bandeira, que tem o seu dia hoje, 19 de
novembro, são mais importantes que qualquer outra
bandeira partidária. Isso infelizmente alguns partidos
não compreendem. Temos um projeto de Nação, não
um projeto de perpetuação no poder. Dessa forma,
compreendemos que os desafios do País são inúmeros.
Trinta anos depois das Diretas Já, neste ano de
2013, as ruas foram novamente tomadas por multidões,
que clamaram por melhores serviços na educação, na
saúde, na segurança e na infraestrutura, que mostraram
sua indignação com projetos pessoais, em detrimento de
projetos coletivos pelos que estão no poder. Uma população que nas ruas demonstrava ao mesmo tempo sua
revolta, mas também sua esperança por dias melhores.
Por não conhecer os mecanismos para atender esses anseios da população, o Governo Dilma tem patinado
nas mirabolantes propagandas e estratégias midiáticas
montadas pela sua equipe de marketing. Propaganda
pode até encher os olhos, mas não supre a necessidade...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... e nem contempla a expectativa por melhores
serviços em saúde, educação, segurança e infraestrutura.
O Governo Dilma, assim como o Governo Lula, ainda não compreendeu a diferença abismal entre lançar um
programa de forma midiática e a sua efetiva realização.
Para atender a população, é preciso mais. É
preciso compreender que a solução não é simples. E
um ponto crucial é justamente a revisão do Pacto Federativo, restabelecendo o equilíbrio necessário para
que Estados e Municípios possam ter os recursos indispensáveis para atender a população.
Precisamos apoiar iniciativas como o Saúde+10,
que busca fazer com que a União participe de forma
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justa no financiamento da saúde, revertendo uma forte
tendência de deixar a responsabilidade cada vez mais
concentrada nas mãos dos Estados e Municípios. Temos que retomar, entre outras questões, a discussão
sobre a cortesia com o chapéu alheio, os incentivos
de IPI e Imposto de Renda oferecidos pelo Governo, o
aumento na parcela de impostos destinada ao FPM e a
revisão do ICMS interestadual, como também a questão
do indexador das dívidas dos Estados, estabelecendo
mecanismos confiáveis de desenvolvimento regional,
substituindo a tão nefasta guerra fiscal.
Todas essas iniciativas, entre outras, são apoiadas
pelo Senador Aécio Neves. São medidas que significam
renda para Estados e Municípios. Logo, verba para atender com serviços a população em saúde, educação,
segurança e infraestrutura, de forma local e regional.
Finalizo, Sr. Presidente, com a convicção de que a
experiência de Aécio Neves como Deputado Federal e
Senador garante a credencial para circular com desenvoltura entre os Poderes e ajudar o Congresso Nacional
a fazer as reformas necessárias, sem desprezá-lo ou
subjugá-lo. Da mesma forma, a experiência administrativa à frente do Governo do Estado de Minas Gerais por
dois mandatos coloca Aécio Neves numa posição mais
próxima dos governadores e prefeitos, não apenas para
ouvi-los, mas, principalmente, para compreender os
problemas, desafios e ter consciência do que é preciso
fazer para encontrar o caminho da solução.
Depois da nossa redemocratização, tivemos os
governos de Fernando Collor e de Itamar Franco, quando o então Ministro Fernando Henrique Cardoso lançou
o Plano Real, um plano que foi colocado mesmo com
forte oposição do PT, mas que garantiu a estabilidade
da economia nacional.
Ontem também foi lembrado no encontro em Poços de Caldas que há vinte anos o Ministro Fernando
Henrique fazia o lançamento...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... do Plano Real lá em Poços de Caldas também.
No Governo FHC também foram lançadas as bases para o desenvolvimento da União como um todo,
em ações macro, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Programa Bolsa Escola, que originou o Bolsa
Família. As duas iniciativas, vale lembrar, receberam
duras críticas do PT.
Depois dessa estabilização, chegaria a hora dos
Estados e Municípios. Chegaria a hora de uma renovação a partir da base, com ações mais locais e regionais, fortalecendo a Federação. Mas, o que vimos?
Justamente o oposto.
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Então, creio que é preciso agora ter à frente da União
um legítimo representante dos Estados e Municípios.
Agora é um novo tempo, um novo desafio e a melhor forma de resolver os problemas estruturais do País
é fortalecer todos os entes da Federação, começando
por Estados e Municípios, que é onde vive a população.
É preciso revigorar a União e isso tem nome: revisão
do Pacto Federativo, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Finalizo, portanto, lendo um trecho da Declaração
de Poços de Caldas + 30 – aspas –:
Há trinta anos nos unimos pela conquista da
liberdade que significava o respeito pelos brasileiros. Hoje, respeitar os brasileiros significa
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criar condições para que as legítimas demandas da população possam ser atendidas.
Por um Brasil mais generoso e solidário.
Por um novo pacto federativo! Já!
Fecho aspas.
Finalizo, Sr. Presidente, solicitando a V. Exª que
seja inserida nos Anais do Senado a carta Declaração
de Poços de Caldas + 30, que encaminho à Mesa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido, na
forma do Regimento, Senador Flexa.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e
Srs. Senadores, estamos vivendo, neste momento, um
debate da maior importância no Senado Federal. Nós
estamos na tribuna exatamente para informá-los sobre
as providências que foram adotadas, até este momento, para a aprovação do Plano Nacional de Educação.
Não há nada mais importante para o futuro do
País do que um sistema educacional competente, qualificado e produtivo.
Certamente, a dificuldade que temos maior, neste
momento, é convencer que o Plano Nacional de Educação, que estabelece, para dez anos, 20 metas que
podem promover avanços significativos, que podem
permitir um salto exuberante de qualidade na educação do Brasil, convencer que este plano é para valer,
que não é apenas uma manifestação de intenção que
ficará no papel, que este plano será executado com
eficácia para alcançar os resultados propugnados.
Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2010.
O debate se estabeleceu naquela Casa, alterações
fundamentais foram propostas pelos Parlamentares,
chegando ao Senado em 2012 e à Comissão de Educação exatamente no dia 30 de setembro deste ano.
Em pouco mais de um mês, designado pelo Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão, que
assumiu um compromisso com esta Casa de dar celeridade à tramitação da proposta na Comissão de
Educação, em pouco mais de um mês, realizamos sete
audiências públicas, ouvindo autoridades especializadas, representativas dos mais diversos segmentos da
educação pública e privada no Brasil. Foram 35 especialistas consultados pela Comissão de Educação,
com a participação interessada e dedicada de todos os
integrantes suprapartidariamente da nossa Comissão,
que entendem ser esta uma proposta de Estado e não
de governo. O que se deseja é um Plano Nacional de
Educação de Estado e não de governo, até porque não
se sabe quem governará o Brasil depois das eleições
de 2014, a partir de 2015.
Essencial é que o Executivo, nas três esferas,
União, Estado e Município, assuma o compromisso de
efetivamente cumprir as metas estabelecidas. Procu-
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ramos promover avanços na direção de estabelecer,
inclusive, alguns dispositivos, para assegurar o cumprimento das metas, impondo uma espécie de lei de
responsabilidade educacional, que está em debate
na Câmara e que nós antecipamos, incluindo nesse
Plano alguns dispositivos compatíveis com a Lei de
Responsabilidade Educacional.
Por exemplo, um desses dispositivos faz com que
implique crime de responsabilidade o fato de o agente
público da União, do Estado ou do Município não cumprir a meta de aplicação dos percentuais que devem
ser destinados à educação. Evidentemente, se ele não
justificar ao Legislativo com a consistência necessária, terá de responder pelo crime de responsabilidade.
De outro lado, estabelecemos como condição
para os repasses, que serão ampliados a partir desse
Plano, repasses de recursos, o cumprimento do piso
salarial do professor. E, se eventualmente, por absoluta
impossibilidade, em razão das dificuldades financeiras,
ente da Federação não conseguir cumprir a meta do
piso salarial, caberá à União complementar recursos,
para que o faça.
A responsabilização ocorrerá, se houver leniência,
se houver omissão e irresponsabilidades.
O que é essencial nesse Plano, para que se destaque? Nós sabemos que, sem recursos, não haverá
avanços, e o Plano estabelece como meta 10% do PIB
para a educação, sendo 7% já no quinto ano do Plano.
E nós estamos dispondo que caberá à União, no
prazo de um ano, definir como será a responsabilidade de cada ente federado na partilha desses recursos
que deverão chegar a 10% do Produto Interno Bruto.
Outra questão essencial é a qualificação e a valorização dos professores. Professor é peça essencial
no sistema educacional. Se fizéssemos um Plano Nacional de Educação anunciando avanços e não valorizássemos os professores, estaríamos mistificando,
estaríamos encenando, e o plano seria uma farsa.
O que propõe o plano é qualificar convenientemente
professores, inclusive na preparação e no estímulo à
carreira com a valorização social do magistério, definindo programas de qualificação e de formação, como
pós-graduação, lato e stricto sensu, formação continuada. Indiscutivelmente, a motivação maior deve se
dar através da valorização salarial. E o plano pretende
que, até o sexto ano, os professores tenham salário
igual a profissionais com cursos equivalentes. Esta é
uma questão crucial: salário dos professores. Não há
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como motivá-los, não há como atraí-los para o magistério sem a valorização salarial.
Vou conceder, depois, um aparte ao Senador
Aloysio e ao Senador Osvaldo.
Outra questão debatida intensamente – foi o debate mais acalorado, até mesmo na utilização da linguagem eloquente do gesto – foi a Meta 4, que define
normas para a inclusão educacional. Esse debate se
estabeleceu de forma intensa e até mesmo emocionante na Comissão de Educação do Senado.
E nós procuramos exatamente, ouvindo todos,
mas, especialmente, a família, porque, neste campo,
onde se exige sensibilidade humana, os educadores,
os especialistas são fundamentais no ato de opinar
e influir; mas essencial mesmo é a família, porque,
além do conhecimento e da experiência, é movida
pela dedicação e pelo amor aos seus familiares, que
são obrigados a frequentar escolas do ensino especial,
notadamente as Apaes e outras instituições do gênero.
Procuramos compatibilizar a inclusão educacional
com a preservação do ensino especial, em respeito às
famílias, em respeito aos seres humanos especiais. E
foi possível compatibilizá-las.
Aliás, este relatório que apresentamos hoje foi
redigido a muitas mãos. Ouvimos muita gente, não só
os que estiveram prestando depoimentos importantes
e construtivos na Comissão, mas também aqueles que
não vieram, e sugeriram, como os Srs. Senadores, as
Srªs Senadoras, propostas que vieram de todas as
partes. E nós procuramos selecionar aquelas mais
adequadas para este plano.
E, neste caso, valorizamos a inclusão educacional, estabelecendo, inclusive, que as escolas do ensino regular estão impedidas de recusar matrículas de
estudantes especiais que as procurarem. Isso significa impor a inclusão verdadeiramente. Não se trata
de mistificar, não se trata de encenar. Trata-se, neste
caso, de impor, garantindo-se este direito a seres humanos especiais, que devem, sim, se puderem, buscar
o aprendizado na escola regular.
Mas, de outro lado, estabelecemos os dispositivos
que garantem a permanência das escolas especiais,
especialmente das Apaes, que continuarão sendo preservadas, prestigiadas, valorizadas; que continuarão
sendo financiadas também com o dinheiro público.
Esta é uma história de mais de 60 anos de prestação de serviço com muita sensibilidade humana e,
repito, solidariedade e amor. E nós não podemos desprezar esse serviço prestado à sociedade brasileira.
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Portanto, nós estamos dizendo: uma escola não
exclui a outra; há preservação de uma e valorização
da outra. Além do estímulo à presença desses seres
humanos especiais na escola comum, há garantia de
que eles terão, se desejarem, o ensino especial nessas instituições fundamentais no Brasil.
Vou conceder um aparte, com satisfação, ao Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Senador Alvaro Dias, ouvindo o discurso
de V. Exª, pensava cá comigo que valeu a pena termos lutado – V. Exª, o Senador Cyro Miranda e nossa
Bancada – para que esse projeto tão importante, que
institui o Plano Nacional de Educação, fosse apreciado
pela Comissão de Educação, quando havia toda uma
tendência a fazer com que ele tramitasse no Senado
a toque de caixa, saltando a Comissão de mérito. Sem
nenhum juízo depreciativo ao trabalho feito pela Comissão de Constituição e Justiça...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ... ou pela Comissão de Assuntos Econômicos – longe de mim –, mas a Comissão de Educação é a comissão que deve falar sobre o mérito,
mesmo porque o parecer da Comissão tem preferência
regimental no momento da votação. E a Comissão fez
um trabalho exemplar. Meus cumprimentos ao senhor,
ao Senador Cyro Miranda e a todos os integrantes da
Comissão. A quantidade de audiências públicas que
foram realizadas nesse curto período de tempo em
que o projeto ficou submetido aos cuidados de V. Exª
foi uma coisa prodigiosa. E o resultado disso é um relatório, Senador Alvaro Dias, que, nem bem apresentado, já começa a receber de todos os cantos, aqui
dos nossos colegas, de especialistas em educação,
de pessoas que se interessam por esse tema, de
profissionais de educação, os mais rasgados elogios.
Então, o trabalho de V. Exª é um orgulho para o nosso Partido, para a nossa Bancada. E eu não esperava
outra coisa de V. Exª, Parlamentar da sua qualidade,
que, quando governou o Paraná, teve um extraordinário desempenho exatamente na área de educação
pública. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Aloysio, pelas palavras
generosas.
Hoje, quando apresentava esse relatório, lembrei-me de Ulysses Guimarães. É claro que, guardadas as
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devidas proporções, foi bom relembrar que Ulysses,
ao promulgar a Carta Magna, afirmou: “Esta é a Carta
da cidadania, da democracia e da justiça. Que Deus
nos ajude a respeitá-la.”.
Esse é um estatuto da cidadania. O Plano Nacional da Educação é um estatuto da cidadania, para ser
cumprido, para ser respeitado, e nós estamos criando
mecanismos de avaliação constante do sistema educacional e de respeito às metas estabelecidas; mecanismos no Município, no Estado, na União. Estamos
envolvendo o Tribunal de Contas da União; estamos
envolvendo a Presidência da República, que terá, na
mensagem presidencial, de prestar contas da implementação das metas estabelecidas por esse Plano.
Enfim, a valorização do Plano nesse relatório final
se deve à participação efetiva de todos, Senadores,
Deputados, não Parlamentares, entidades representativas do setor educacional no País.
Concedo um aparte ao Senador Osvaldo Sobrinho, que também participou ativamente dos debates
na Comissão.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Muito obrigado, Excelência. Eu quero
ser rápido. Mas eu quero dizer que vou discordar um
pouco do Senador Aloysio Nunes, quando ele fala que
é a alegria, a felicidade do seu Partido, o PSDB. Eu
quero dizer que nós queremos dividir essa alegria,
porque, na verdade, foi um trabalho tão bem elaborado que deve ser a alegria e a felicidade deste Senado da República. Um trabalho feito com a melhor
qualidade, com as melhores intenções. Nunca houve
aqui audiências tão participativas como as que tivemos na Comissão de Educação, que trouxe novas
ideias e subsídios importantes, em caráter emocionado; gente que entende, os melhores do Brasil vieram
participar dessas audiências coletivas. Portanto, foi
um trabalho, realmente, de grandeza. V. Exª conseguiu mostrar a todos nós o amor, a sensibilidade e
o carinho que tem com a educação deste País. Sob
a sua liderança, nós tivemos oportunidade de andar,
de caminhar, de vislumbrar um mundo melhor para
a educação deste País. Portanto, estou muito feliz
porque consegui participar desse momento histórico
em que V. Exª nos brindou com a sua inteligência e
com a sua competência. Quando fomos Constituintes aqui, eu tive oportunidade de participar, como o
1º Vice-Presidente, da grande comissão temática de
educação, ciência e tecnologia, do idoso, do menor,
e lá eu tive oportunidade de apresentar um projeto
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de LDB. Na verdade, muita coisa foi aproveitada nos
relatórios que se transfomaram, depois, na grande
LDB. Esse trabalho de V. Exª, agora, é praticamente
um trabalho que nós tentamos fazer na Constituinte e
que não alcançamos grandes êxitos, mas que agora,
eu acredito, avança. Esse plano decenal é, acima de
tudo, o nosso objeto de vanguarda. Nós queremos
que se implante, que a Presidenta tenha sensibilidade para vir também ao encontro dessa vontade,
dessa aspiração nacional na questão de valorização
da educação, na questão de inclusão da educação
especial. Tanto na educação fundamental quanto na
educação superior caminhamos bastante, avançamos
bastante. Portanto, quero dizer a V. Exª que eu tenho
a maior felicidade e o maior prazer de dizer que participei, sob a sua liderança e do Senador Cyro, desse
hercúleo trabalho para a democratização e melhora
da educação neste País. Parabéns a V. Exª. Estou
muito orgulhoso de ter a oportunidade de participar
com V. Exª desse trabalho.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Eu o cumprimento também, Senador Osvaldo Sobrinho, pela brilhante participação nos debates, como
professor experiente, trazendo subsídios importantes.
Nós recebemos 42 emendas dos Srs. Senadores e rejeitamos apenas 14, algumas delas porque já constavam do texto original. Mas foi uma contribuição muito
importante dos Srs. Senadores.
Eu concedo o aparte ao Senador Moka; depois,
à Senadora Ana Amélia e, depois, ao Presidente Cyro
Miranda.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Senador Alvaro Dias, ao cumprimentá-lo, eu quero
me ater especificamente àquela questão da educação
especial. E claro que foi corrigido, é um equívoco muito
grande aquilo. Particularmente, eu tive a oportunidade
de participar de uma audiência pública onde foi debatida essa questão. Eu e o Senador Cyro Miranda – ele
na educação e eu na saúde – tivemos exatamente a
mesma intenção. Precisava corrigir. Eu já ouvi V. Exª
dizendo que uma escola não exclui a outra. É importante que a gente deixasse a oportunidade para que a
família pudesse fazer essa opção. E há diversas escolas e são diferentes. Eu tenho, na minha família, o caso
de um irmão que não aprendia, não seria alfabetizado
numa escola normal, comum. Só foi alfabetizado depois que foi à Pestalozzi, a quem eu quero render as
minhas homenagens. Quer dizer, esse é um exemplo.
Eu vivenciei isso. E eu me lembro de que minha mãe
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não queria aceitar que o Sullivam pudesse ir para uma
escola especial. E eu disse a minha mãe: ele não tem
alternativa: ou ele vai a essa escola ou vai ficar repetindo o ano, pois ele não tem alcance para isso. Hoje,
Sullivan é um cidadão que constituiu família, graças a
essa ajuda e essa oportunidade. Eu me lembro dessa
audiência pública feita na Comissão de Educação, que
foi determinante para que se pudesse realmente colocar a grande contribuição que as escolas especiais,
sobretudo a Apae e a Pestalozzi e outras entidades,
dão para este País. Parabéns a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Moka. É mais um depoimento importante. Nós ouvimos semelhantes depoimentos
durante os trabalhos desse mês e meio que tivemos
na Comissão de Educação.
Eu ouço o aparte da Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação e que tem tido
um trabalho também intenso e importante naquela
Comissão.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS)
– Senador Alvaro Dias, eu tive a oportunidade de
apreciar a apresentação de seu relatório hoje, pela
manhã, na nossa Comissão de Educação, Cultura e
Esporte. Queria renovar o que disse na Comissão – e
agora aqui no plenário, publicamente – pela qualidade
e pelo esforço feito por V. Exª e pela Comissão, em
relação a aperfeiçoar o máximo possível esse projeto que é, na verdade, o que o País depende para
sair desse processo de para -anda, do ponto de vista de nosso próprio desenvolvimento. A educação é
a base de tudo. Todos os países que cresceram foi
com base na educação. O que foi decidido hoje, na
Comissão, é a vida de nosso País: o nosso presente
e nosso futuro precisam ser vistos nessa dimensão.
Especificamente no tema Meta 4, que foi aprovado
na Câmara Federal, seu texto dá um aperfeiçoamento muito qualificado e não deixa nenhuma margem
à dúvida sobre as questões relacionadas à inclusão.
Esse projeto é inclusivo e convivem pacificamente
as duas formas: dá aos pais o direito de escolha de
onde quer colocar o filho. Não se pode nada em uma
democracia quando se obriga e impõe. A imposição e
a obrigação conflitam com o princípio democrático da
vontade do direito de escolha dos pais para os filhos.
Estivemos, junto com o Senador Cyro, visitando um
Centro de Educação Especial no Distrito Federal. Um
centro público, Senador Alvaro Dias, da maior excelência pela qualidade do ensino que presta a essas
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pessoas. As Apaes – é indispensável repetir, mas se
deve fazê-lo, pela relevância do trabalho que nós vimos no País todo –, no meu Estado do Rio Grande
do Sul, são extraordinárias. Como eliminar o trabalho
prestado por essas instituições? Temos que aperfeiçoar e ampliar ainda mais, tantas quantas forem
necessárias, para dar atenção preferencial nesses
casos. Então, eu queria cumprimentá-lo novamente por este alcance. E quero dizer da argumentação
feita pelo ex-colega desta Casa, o Secretário Flávio
Arns. Ele deu um depoimento de uma pessoa que é
especialista nesta área, defendendo o trabalho das
Apaes e a Meta 4, falando em nome dos secretários
estaduais de educação de todo o País. Então, aquele
foi um momento muito alto na audiência pública. E V.
Exª, eu diria, absorveu com maestria aquela palavra.
Este projeto é inclusivo, e elas convivem com muita
profundidade para melhorar a educação de nosso
País. Cumprimentos novamente, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, que, de
forma didática, desenhou o que se constitui a Meta 4
do Plano Nacional de Educação. Parabéns a V. Exª
pela contribuição que ofereceu para o aprimoramento
dessa proposta.
Com prazer e agradecendo, inclusive, ao Senador
Cyro Miranda, que me honrou com esta incumbência,
com esta missão – eu procurei fazer jus à indicação
que me honrou, cumprindo os compromissos que o
Presidente da Comissão assumiu com o Presidente
do Senado, Renan Calheiros, e com esta Casa, de
dar celeridade aos trabalhos, a fim de que nós pudéssemos aprovar o mais rapidamente este Plano –,
eu concedo este aparte, com satisfação, portanto, ao
Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senador Alvaro Dias, quero reiterar também o que
disse hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que não podia a nossa Comissão escolher nome
melhor para esta relatoria. A sua vivência parlamentar
como Governador, o olhar que teve para a educação
no seu Estado, o Paraná, como melhorou os seus
índices, realmente, para nós, aquilo foi uma luva. Tivemos não aquilo, talvez, que fosse o ideal, que nós
gostaríamos e que V. Exª gostaria de ter como plano,
mas foi o possível.
Vi a sua preocupação de não apresentar uma
carta de intenção com a Lei de Responsabilidade da
Educação alinhada, junto, de ser um compromisso, um
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compromisso com a sua atitude republicana, que teve
de ouvir mais de 33 pessoas, 35 pessoas, levar em
consideração todos os Senadores de todos os partidos,
de todas as maneiras e todos os olhares que tinham
para a educação nas 20 metas. V. Exª teve a acuidade
de não só restabelecer algumas coisas, mas também
palavras que estavam fora, como “pública”. Como vai
se fazer educação sem usar a palavra ”pública”? E não
existia isso. V. Exª traçou o...
(interrupção do som)
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO.)
– ... destino desses aportes. Enfim, eu acho que nós
conseguimos apresentar, vamos conseguir apresentar
para este Plenário um PNE completamente diferente
do passado, começando por dar uma linha do que
nós queremos para o futuro. A educação é dever do
Estado, e a obrigação nossa é termos esse olhar. E o
meu compromisso, Senador Renan Calheiros... Eu fiz
esse compromisso com o Senador Renan Calheiros,
a Comissão, de que V. Exª apresentaria até o final do
mês de novembro o Plano Nacional de Educação, que
está pronto, alinhado, para ser apresentado na próxima semana. Mais uma vez parabéns. Nós sentimos
orgulho de V. Exª, Senador Alvaro Dias, por tudo, pela
dedicação, pelo seu comprometimento real com a educação e principalmente pela atitude republicana que
teve nesse processo. Meu muito obrigado de coração
em nome de todos da Comissão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – E V. Exª, Senador Cyro Miranda, nesse ato,
justificou plenamente a sua indicação para presidir
essa Comissão.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª permite...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Jamais presenciei um presidente tão interessado, tão
dedicado e tão determinado a cumprir um compromisso
de apresentar um plano de educação que corresponda
às expectativas da sociedade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Permite um breve...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Se o Presidente permite, eu concederei ao Senador
Suplicy com prazer.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu quero aqui dar o meu testemunho a
V. Exª, Senador Alvaro Dias, e ao Senador Cyro Miranda. Eu tive oportunidade de presenciar uma das
primeiras audiências públicas sobre o Plano Nacional
de Educação. Primeiramente se deu na Comissão de
Direitos Humanos, acho que também na Comissão de
Justiça. Em algumas ocasiões houve um clima da disputa, de tensão, extremamente acalorado, às vezes,
até dificultando que nós pudéssemos ouvir com isenção todos os pontos de vista. E eu quero justamente
elogiar a maneira como o Senador Cyro Miranda e V.
Exª conduziram as diversas audiências públicas. Hoje
de manhã, não pude estar presente, pelo excesso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Mesmo não sendo membro da Comissão,
eu fui lá e verifiquei como o clima de construção, de
respeito mútuo entre todas as partes certamente contribuirá, está contribuindo para que V. Exª chegue às
conclusões mais adequadas possíveis. Então, quero cumprimentá-los pelo procedimento havido. Meus
cumprimentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Vou concluir, Sr. Presidente, agradecendo mais
uma vez a participação dos Srs. Senadores e das Srªs
Senadoras, na Comissão, com a esperança de que o
Plenário do Senado Federal possa aprovar, e rapidamente, essa proposta.
Ela é suprapartidária. Não é uma proposta de governo; é uma proposta de Estado. É, sim, um estatuto
da cidadania. Educação é cidadania. É o estatuto do
futuro. Educação é futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aliás, peço a V. Exª que autorize registrar nos
Anais da Casa este relatório.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, e §2º
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esta Presidência defere o pedido do Senador Alvaro Dias, na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2013
(Em regime de urgência – portanto trancando a
pauta do Senado Federal –, 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 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, favoráveis ao Projeto e pela
rejeição da Emenda nº 1-U, apresentada no
prazo regimental.
Nós temos dois projetos de lei com urgência, portanto trancando a pauta. A proposta que nós fizemos
ao Plenário foi de nós votarmos esses dois projetos
de lei. Nós destrancamos a pauta. Deixaremos para
votar, amanhã, a proposta de emenda à Constituição
que trata dos votos no Legislativo brasileiro – não é
só na Câmara e no Senado, é no Legislativo como um
todo. E poderíamos votar, depois de destrancada a
pauta, em havendo consenso, a proposta do Senado
– já aprovada no Senado, portanto –, de minirreforma
eleitoral que tramitou na Câmara dos Deputados.
Eu ouço o Senador Romero Jucá, ouço o Senador José Agripino e, na sequência, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira e o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Pelo
PMDB, Sr. Presidente, já que o Senador Eunício se
encontra em reunião na Presidência da República, eu
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quero registrar que nós concordamos com o encaminhamento de V. Exª.
No que tange ao item 1, o Senador José Agripino
tem um posicionamento, e o PMDB vai se manifestar
quanto ao posicionamento do Senador José Agripino,
que é uma condicionante para que nós possamos abrir
a pauta e votar essa matéria.
No que diz respeito à reforma eleitoral, eu gostaria, já que o Senador Raupp também não estará presente, de registrar que a ideia é de que nós tenhamos
a aprovação de alguns itens colocados pela Câmara
dos Deputados, até para viabilizar a validade desse
projeto agora, antes das eleições de 2014. Mas alguns
itens que foram retirados da proposta do Senado serão
novamente tornados válidos. Então, seria importante
que a Mesa levantasse o relatório do Senador Raupp
para que a gente pudesse se manifestar quanto a isso
como autor da matéria.
Quanto à votação das duas primeiras matérias, o
PMDB está de acordo, mas aguarda o posicionamento
do Senador José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu conversei com o Senador Romero Jucá – estava até conversando com o Senador Aloysio – sobre
um projeto de minha autoria que já está aprovado – e
foi aprovado por unanimidade dos votos, com os votos
de todos os partidos – na Comissão de Constituição e
Justiça. É um projeto de lei que objetiva a contenção
de gastos públicos.
Nós temos hoje um Estado gigante. Foram criadas 43 empresas públicas nos últimos dez anos; foram
criados 15 ministérios – saímos de 25 para 39 –, 14
ministérios nos últimos dez anos, com um claríssimo
inchaço da máquina pública. E, em decorrência, o gasto público, de qualidade duvidosa, foi para o espaço.
O meu projeto obriga a que a criação de autarquias, empresas públicas e ministérios se subordine
a projeto de lei complementar da iniciativa, é claro, do
Governo, mas que exija quórum qualificado, de maioria
mais um, de Deputados e Senadores, como forma de
levar ao debate, levar ao esclarecimento, levar ao voto
da racionalidade e à criação de mais gastos públicos.
Isso foi aprovado por unanimidade, com votos de todos os Partidos, do PT inclusive. O Senador Humberto
Costa declarou o voto, manifestou-se favoravelmente à
minha iniciativa. Essa matéria vai chegar aqui.
Estamos aqui, com o Item 1 da pauta, apreciando a criação de mais uma entidade que vai onerar o
gasto público federal. É um serviço social autônomo
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denominado Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Anater).
Esta é uma Casa de negociação no bom sentido,
de entendimento e de avanços. Eu conversava com o
Senador Aloysio e com o Senador Romero Jucá, que,
é claro, pode falar pelo PMDB. V. Exª sabe que sim.
Dizia ele que concorda em votar na medida em que
o PMDB, por si só, concorde em votar, autorize a sua
bancada a votar o meu projeto, quando chegar – e ele
vai chegar muito brevemente –, como uma iniciativa
consensual, negociada de contenção de gasto público.
Eu queria ouvir a opinião e a posição do PMDB.
Em função dessa posição, nós, humildemente, concordaríamos que o Item 1 da pauta pudesse ser apreciado e votado sem pedido de verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB tem uma posição muito clara de contenção de gastos públicos. Entendemos que o recurso
público tem que ser melhor aplicado, melhor ajustado,
o resultado precisa ser prestado de uma forma melhor à sociedade. E, sem dúvida nenhuma, o projeto
do Senador José Agripino, ao exigir um projeto de lei
complementar para a criação desse tipo de autarquia
ou instituições, gera um debate maior e, sem dúvida
nenhuma, servirá como filtro para de certa forma inibir
a criação de mais organismos públicos.
Portanto, dentro do acordo, registrando a importância da Agência de Assistência Técnica Rural para
o agricultor, principalmente para a agricultura familiar,
mas entendendo a magnitude e a macrointenção do
Senador José Agripino no sentido de ampliar o debate
da contenção dos gastos públicos, o PMDB fecha a
posição e o compromisso de que apoiará, no plenário,
a votação desse projeto de lei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço a posição
que o Senador Romero Jucá manifesta em nome do
PMDB e, com essa posição, fica garantida a aprovação da matéria aqui, para benefício não meu, mas do
Brasil. E com isso concordaremos em fazer a votação
do Item 1 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia, Senador Eduardo Suplicy,
Senador Osvaldo Sobrinho e Senador Waldemir Moka.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, queria
solicitar, em primeiro lugar, a possibilidade de inclusão na pauta do PLC nº 101, deste ano, que trata do
efetivo do Exército em tempo de paz. Foi aprovado na
Comissão de Relações Exteriores, é uma matéria relevante. E o PDC nº 214, deste ano também, aprovado
na Comissão de Relações Exteriores.
Se essas matérias puderem ser apreciadas na
sessão de hoje será muito bom.
Em segundo lugar, queria pedir a V. Exª a minha
inscrição, após a Ordem do Dia, pela Liderança do PP.
Por último, Sr. Presidente, não menos importante, eu estava num compromisso oficial. Fui convidada
pela União Interpalamentar Internacional para, junto
com outras três Senadoras, uma da Namíbia, uma da
Finlândia e uma do Afeganistão, tratar de questões
relacionadas ao empoderamemto das mulheres e
ampliar participação delas nos parlamentos, da maior
relevância.
Hoje seria o dia mais importante dessa agenda.
Ontem nós tivemos, e, por conta do segundo turno do
voto aberto, antecipei a minha volta, não complementando o programa de grande orgulho para mim por estar
entre quatro Senadoras de grandes países.
Então, queria indagar de V. Exª se a votação do
segundo turno do voto aberto, que é uma matéria que
está, digamos, provocando grande interesse e um debate na sociedade, será hoje ou amanhã, quando será
a votação desse segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Acontecerá, Senadora Ana
Amélia, especificamente respondendo, essa votação
apenas amanhã, porque há um pedido dos líderes, em
função do quórum não relevante, de que nós deixássemos essa votação para amanhã.
Há também nesse horário uma reunião do Conselho Político do Governo com a participação de vários
líderes que compõem esse Conselho e presidentes
de partido. Então nós deixaremos essa votação para
amanhã.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
justamente tendo em conta esse entendimento, decisão para votação da PEC sobre o voto direto amanhã,
tendo em conta o apelo da Associação Avaaz, que hoje
inclusive entregou para diversos Senadores, simbolicamente, as 700 mil assinaturas para aprovação da
PEC do voto aberto nos Parlamentos para todas as
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situações, seja de veto, de escolha de autoridades, de
cassação de mandatos, eu gostaria, Sr. Presidente, que
V. Exª providenciasse o aviso. Salvo engano, 15 Senadores estariam em missão oficial no dia de hoje,.daí
a relevância de V. Exª e todos nós avisarmos a esses
15 Senadores, àqueles que irão votar pelo voto aberto
em toda e qualquer circunstância, possivelmente outros com opinião diversa, mas que possamos avisá-los de que ficou para amanhã. Possivelmente, haverá
possibilidade de alguns deles chegarem amanhã para
cumprirem a responsabilidade de um voto tão importante quanto esse. É o apelo que eu formulo.
Com respeito à reforma eleitoral, tendo em conta
a reunião, que V. Exª acaba de mencionar, dos Líderes
do Bloco de Apoio ao Governo junto à Presidência, que
possa essa votação se dar na presença deles, após
essa reunião, e não ser iniciada antes, Sr. Presidente,
ou então deixar a mesma para amanhã, para que tenhamos a orientação dos Líderes sobre essa reforma
eleitoral. É a sugestão que eu formulo, Sr. Presidente.
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. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente para comunicar à Casa a presença do
Senador Albano Franco, que está aqui entre nós nos
dando a alegria da sua presença. Um dos melhores
currículos desta Nação, um dos homens que, na verdade, já prestou grandes serviços ao Brasil: Constituinte,
Senador, Deputado Federal, Governador do Sergipe,
uma das pessoas que, onde passa, deixa a marca da
sua amizade, da sua lealdade, da sua sinceridade, do
seu respeito.
Portanto, quero dizer da alegria de todos nós
aqui em receber V. Exª. Sua visita é importante para
todos nós, porque V. Exª é uma luz para a democracia, para a vida pública neste País. Estou muito feliz
em recebê-lo aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós registramos com muita
satisfação entre nós a honrosa presença do Senador
Albano Franco. Albano é um querido amigo de todos,
nos honra muito com sua presença aqui no plenário
do Senado Federal.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, quero registrar que domingo próximo
passado...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sr. Presidente.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – ... fez sete anos da ausência do Senador Ramez Tebet entre nós e Mato Grosso do Sul sempre se
lembra disso com muita tristeza.
O Ramez foi Deputado Estadual, Constituinte, foi
Senador da República, Superintendente da Sudeco,
foi Ministro da Integração e foi Presidente desta Casa,
portanto, do Congresso Nacional. O Ramez, para mim,
sempre significou uma referência. Iniciei a minha vida
política ao lado do Senador Ramez Tebet. Ao lembrar
o Ramez, quero enviar mais uma vez a minha tristeza.
Faço isso pensando na Dª Fairte, na Simone – sua filha
e nossa vice-Governadora –, na Eduarda e nos meninos: Ramito e no Rodrigo. Deixo aqui, mais uma vez,
a minha saudade, mais do que isso, a minha eterna
lembrança daquele que, sem dúvida nenhuma, foi um
dos maiores nomes da política e da vida pública do
meu Estado, Mato Grosso do Sul.
Também, Sr. Presidente, para hipotecar o meu
irrestrito apoio a esse Projeto Anater. É uma agência
que vai possibilitar que possamos ter novamente o serviço de extensão rural. Temos a Embrapa, que produz
pesquisa, mas lamentavelmente essas pesquisas, às
vezes, não chegam ao homem do campo, sobretudo
ao pequeno agricultor. À extensão rural é exatamente
isso que falta, quer dizer, é a ligação entre a geração
de pesquisa, levar essas novas tecnológicas à ponta,
ao homem simples da agricultura familiar. É isso que
pretende a Anater, essa agência que irá exatamente
contribuir para que a extensão rural possa realmente
melhorar no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDETE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita, com a palavra
V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, muito obrigada.
Quero aqui, Sr. Presidente, fazer o registro da presença da Ministra de Estado da Justiça da Costa Rica,
Drª Ana Isabel Garita, que está aqui presente e esteve
conosco em audiência pública há pouco, na Comissão
de Constituição e Justiça; também a presença da Srª
Silvia Pimentel, membro do Comitê para a Eliminação
da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que é
um Comitê internacional, que acompanha as políticas
de enfrentamento à violência contra as mulheres no
mundo todo; e também a presença da Srª Nadine, da
ONU Mulher. As três estiveram conosco, juntamente
com outras pessoas, participando da audiência pública
que discutiu a questão do feminicídio que é o homicídio
de mulheres pelo fato de serem mulheres.
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Foi um debate altamente rico, importante, para
subsidiar a CCJ na aprovação do PL nº 262.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção
da Senadora Ana Rita e registramos com muita satisfação a presença aqui no Senado Federal da Ministra
da Justiça de Costa Rica.
Eu queria só comunicar à Casa que hoje nós teremos sessão do Congresso Nacional, quando apreciaremos vetos. É a sessão mensal do Congresso Nacional
de apreciação de vetos. E na sequência apreciaremos
a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
É importante que todos saibam que há avanços
importantes no relatório do Deputado Danilo Forte.
Entre esses avanços estão a redução de contrapartidas obrigatórias de Estados e Municípios e a
aplicação de ficha limpa para dirigentes de ONGs que
recebam recursos públicos, recursos do Orçamento.
Nós deixamos para amanhã a realização da votação sobre a PEC do voto aberto. Nós queremos comunicar que, desde a última semana, qualquer cidadão pode acessar a página do Senado na Internet e
se manifestar sobre projetos em tramitação.
O cidadão vai poder votar “sim” ou “não” para
cada projeto e também para os relatórios referentes
às propostas.
Quero comunicar à Casa também que, a partir
do dia 27 deste mês o Congresso Nacional irá contar
com o seu próprio banco de dados socioeconômicos.
Trata-se Srªs e Srs. Senadores, de uma ferramenta
muito importante, com a qual todos nós havíamos nos
comprometido, que vai sem dúvida agilizar os trabalhos
da Casa, uma vez que, sempre que havia necessidade com relação a esse banco de dados federativos,
nós recorríamos aos dados fornecidos pelo Ministério
da Fazenda e, a partir do dia 27, nós vamos ter esse
banco de dados aqui no Senado Federal.
Quero comunicar à Casa também que nós recebemos hoje, Senador Aloysio Nunes Ferreira, o relatório da reforma do Código Comercial elaborado por
especialistas, é o anteprojeto do Código Comercial, da
atualização do Código Comercial que será um subsídio muito importante no debate e nas decisões dos
Senadores e Senadoras.
Como todos sabem, não é aceitável que o Brasil,
incluído entre os sete grandes da economia mundial,
disponha de uma legislação totalmente ultrapassada,
fragmentada e burocratizante. Por isso, assumimos
o compromisso de designar uma Comissão que hoje
entregou o relatório com o anteprojeto do Código Comercial Brasileiro.
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E quero comunicar à Casa também que, no dia
de hoje, enviamos uma correspondência para a Presidente do Conselho da Federação da Assembleia
Russa. Na carta, em nome do Congresso brasileiro,
nós agradecemos a atenção dada à bióloga e ativista brasileira, Ana Paula Maciel, do Greenpeace, que
hoje foi colocada em liberdade provisória para responder o processo em liberdade provisória. Dessa forma,
portanto, como todos sabem, o Congresso brasileiro
acompanhou toda a situação com muita expectativa,
com muita confiança e até designou uma comissão
para que, junto ao Parlamento russo, pudesse interceder no sentido de agilizar essa decisão, ou seja, de
colocar em liberdade provisória.
Ontem, falamos com o Senador Vital do Rêgo,
que é Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, no sentido de o Senador Vital
do Rêgo agilizar a aprovação do projeto que troca o
indexador das dívidas estaduais e municipais. Trata-se,
Srs. Senadores, de uma iniciativa que visa recuperar a
capacidade de investimento dos Estados e Municípios
e que, sem dúvida, vai melhorar a vida de milhões de
brasileiros. Quer dizer, o Governo concebeu esse entendimento no sentido de que esses indexadores da
década de 90 possam ser trocados e eu queria, mais
uma vez, fazer um apelo ao Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça para que, na medida do possível, agilize a aprovação desse importante projeto na
Comissão de Constituição e Justiça.
Senador Rodrigo Rollemberg, com a palavra V.
Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, quero solicitar a V. Exª a
inclusão na Ordem do Dia do PLC 43, de 2008. Esse
projeto já se encontra pronto para a Ordem do Dia. Já
fiz essa solicitação anteriormente. Solicito a V. Exª a
inclusão na Ordem do Dia do PLC 43, de 2008.
É um projeto simples, que cria o Dia do Ciclista. Ele homenageia, inclusive, um ciclista morto num
acidente de trânsito, vítima de atropelamento no Eixo.
Também quero aqui manifestar a posição da
Bancada do Partido Socialista Brasileiro favorável à
apreciação da matéria que cria a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Entendo que esse é um projeto da maior importância. Ainda ontem me referi a uma emoção muito
grande que se senti na semana passada ao visitar
as novas instalações, que serão inauguradas daqui
a alguns meses, do novo banco de germoplasma da
Embrapa, que contou com o apoio da Bancada do Distrito Federal para sua implantação, fazendo com que
a Embrapa possa, além de guardar material genético

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de origem vegetal – no caso, sementes –, guardar material genético de origem animal e micro-organismos,
constituindo-se numa verdadeira arca de Noé.
Entendo que é estratégico para este País não
apenas criar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas também fortalecer todo
o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, fazendo com que as universidades mais bem dotadas,
mais bem estruturadas, possam avançar bastante na
pesquisa básica, que a Embrapa possa desenvolver
tecnologias – para isso, é importante fortalecer, cada
vez mais, a Embrapa –, mas também resgatar as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, as
OEPAs, que têm um papel fundamental de adaptação
dessas tecnologias à realidade local e, é claro, a assistência técnica e a extensão rural, para fazer com que
essas novas tecnologias possam chegar aos produtores rurais, especialmente aos pequenos produtores.
Portanto, nós queremos aqui nos manifestar favoravelmente a essa matéria, que será um dos primeiros
itens da pauta de hoje.
Também quero concordar com o adiamento da
apreciação dessa matéria tão importante para o Brasil.
O Senado, como já disse, está diante de uma grande
oportunidade de se aproximar da opinião pública, de se
encontrar com a opinião publica, de reduzir a distância
entre os representantes e os representados, de fortalecer a Instituição ao aprovar o voto aberto em todas
as votações do Legislativo Federal e dos Legislativos
estaduais e municipais.
É óbvio que hoje nós não temos quórum adequado para apreciar uma matéria constitucional, em
função das razões já declaradas por V. Exª, e vamos
avaliar se amanhã teremos a oportunidade, as condições para fazer isso. Caso contrário, enfim... Mas nós
temos esse tempo para conversar com os demais Senadores, mas entendo que nós não podemos perder
essa oportunidade, uma oportunidade histórica de
o Senado realmente dar um salto de qualidade e se
aproximar da vontade da opinião pública, que quer,
como já disse algumas vezes, saber como votam os
seus representantes no Congresso Nacional – e tem
todo o direito de saber.
É claro que o eleitor, que está cada vez mais
atento e com sede de participar, quer saber como votam os seus representantes no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, porque
o microfone está levantado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG.
Sem revisão do orador.) – Já que o microfone está...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – ... levantado, e V. Exª me permite, eu apenas
uso dessa tribuna, da mesma forma que usei com
muita ênfase, na semana passada, para cobrar uma
ação da Mesa, e, mais uma vez, V. Exª, ao lado do
ilustre Vice-Presidente, em relação ao requerimento
de minha autoria.
Eu quero agradecer, de pronto, porque já tomei
conhecimento de que as providências estão sendo
tomadas, para que nós possamos, como Senado da
República, ter o conhecimento mais apurado em relação a essas operações que o BNDES vem fazendo,
em especial, no exterior.
Portanto, agradeço a V. Exª e ao Vice-Presidente
Jorge Viana por ter deferido a nossa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua a discussão.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de iniciativa da Presidente da República, que autoriza o Governo Federal a instituir o serviço social autônomo, denominado Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural e dá outras
providências.
Não havendo mais quem queira discutir...
Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, o
Senador Mário Couto. E o Senador Jarbas Vasconcelos também.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, chega hoje à apreciação do
Senado este Projeto de Lei de iniciativa da Senhora
Presidente da República, que cria a Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). É
uma agência que terá personalidade jurídica de direito
privado sem fins lucrativos.
Ela terá diretoria, conselho fiscal, conselho de
orientação, e se prevê, segundo palavra do ex-Ministro
Pepe Vargas, que era ministro no momento em que a
Presidente anunciou essa iniciativa, a contratação de
cerca de 150 pessoas.
Sr. Presidente, é de se perguntar por que a Presidente da República descobriu essa urgência agora.
Todos sabemos que a pesquisa científica, para se transformar em força de produção, exige a extensão. Exige
que esses conhecimentos produzidos em laboratório
sejam levados àqueles que são dedicados à produção,
que os incorporam à sua força produtiva.
Por que agora, às vésperas da corrida eleitoral,
a Presidente descobre que é urgente criar mais uma
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estrutura para consumir recursos públicos? E não são
poucos recursos públicos, Sr. Presidente.
O Ministro Pepe Vargas – volto a citá-lo –, na época, da pasta do Desenvolvimento Agrário, estimou que
a previsão do Orçamento para a Anater em 2014 será
de R$1,3 bilhão. Não é pouco dinheiro – R$1,3 bilhão!
E mais, Sr. Presidente, quando se examina o projeto de lei, verifica-se que, embora o art. 18, no seu
inciso I, diga que os recursos necessários ao funcionamento dessa agência virão do Orçamento Geral da
União e constituirão anualmente fontes de receita da
Anater, o projeto não se dá o trabalho de indicar de
onde serão tirados esses recursos.
Será mais uma estrutura federal como, por exemplo, uma empresa dedicada a administrar os hospitais
universitários, que já começa a dar problema e problema sério? Ou como a Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, a Etav? Ou ainda a empresa
Pré-Sal Petróleo S.A., que interfere diretamente na
exploração dos campos de petróleo entregues agora recentemente à iniciativa privada, a preços pífios?
Em todo caso, Sr. Presidente, é muito dinheiro, é
muita gente contratada para exercer uma função que,
de alguma forma, já esta sendo exercida. Porque é
de se imaginar que os conhecimentos gerados pelos
técnicos da Embrapa, que têm uma profunda ligação
com o mundo real, com o mundo da produção agrícola, aos quais o Brasil tem de ser eternamente grato,
não fiquem armazenados no âmbito da Embrapa e
não cheguem aos Estados, às organizações estaduais
dedicadas à extensão rural.
O Senador Moka é uma voz de autoridade. Ouço
o Senador Moka sempre com a mais absoluta propensão a acatar a sua opinião, e ele já declarou, agora
há pouco, que é favorável à criação dessa estrutura.
Eu me pergunto se é o caso de se criar uma estrutura
que vá consumir R$1,3 bilhão, uma estrutura desse
tamanho! Não haveria formas mais ágeis de, mediante convênios entre a Embrapa e órgãos estaduais de
extensão rural, fazermos esse conhecimento chegar
mais rapidamente ao produtor, como através de redes
de extensionistas que já existem nos Estados? No meu
Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, há uma
admirável rede de extensão rural em âmbito estadual,
que pode perfeitamente, como, aliás, já o faz, receber
da Embrapa subsídios para o seu trabalho, como recebe do Instituto Agronômico de Campinas e de outros
órgãos de pesquisa.
Eu quero colaborar, Sr. Presidente, com a Presidente da República, a Presidente Dilma, para que
não se diga que a oposição está sempre contrariando
os planos do Governo. Quero colaborar com o esforço
que a Presidente alardeia, que, infelizmente, não vem
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se transformando em atos para a economia do gasto
público. Por isso, vou votar contra o projeto de lei, sem
desconhecer os argumentos sempre respeitáveis do
meu prezado amigo Senador Moka, de quem ouço
um aparte agora.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senador Aloysio, da mesma forma, sempre que
o vejo na tribuna, eu tenho comigo que é, sem dúvida
nenhuma, uma voz respeitada. Quanto ao que V. Exª
está colocando, eu absolutamente tenho como me opor
à sua fala. Mas eu quero lhe dizer que... São Paulo certamente tem uma extensão rural. Nós já tivemos, no
passado, Senador Aloysio, uma empresa brasileira...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – ... de extensão, a antiga Embrater.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Embrater. Exatamente.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – E as pessoas a confundiam com Embratel.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– E essa extensão rural era fundamental. Lamentavelmente, ela foi extinta e, ao extingui-la, o recurso para
a extensão rural era exatamente do Governo Federal.
Nós temos de imaginar... E V. Exª fala em 1 bilhão...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Quem diz é o Ministro. Não sou eu.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Não, não, eu sei. Mas estou dizendo em relação
ao que produz, eu posso lhe dar um número agora.
Só de carne que o Brasil exporta dá bem mais de R$6
bilhões. E exatamente o que se pretende com a extensão rural é fazer com que o pequeno produtor... Porque
o grande produtor tem acesso a essas tecnologias. É
claro que a Embrapa se esforça e manda. Eu sou um
dos admiradores da Embrapa e sempre a elogio. Mas
o que falta na ponta é essa rede de extensão rural. E
esta agência vai possibilitar contratar mesmo, porque
o extensionista vai lá na ponta para fazer aquele serviço. Então, eu tenho comigo, daqui a um, dois anos,
a certeza do retorno que isso dará, em termos de produção, sobretudo da produção que alimenta o País,
porque nós estamos falando do pequeno agricultor.
Nós estamos falando do arroz, do feijão, das hortaliças, enfim. Eu, é claro, recolho o argumento de V. Exª,
mas tive a oportunidade, na Comissão de Agricultura,
de examinar este projeto e tenho comigo, respeitando
a opinião de V. Exª, que este projeto é um dos que,
tenho certeza, vai contribuir para o País e, sobretudo,
para a balança comercial.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Moka.
Eu sou um pequeno produtor rural também, um
produtor de látex, sou beneficiário dos conhecimentos
produzidos tanto pelo Instituto Agronômico de Campinas
como pela Embrapa e sei da importância da extensão
rural. E acho, Senadora Kátia Abreu, que dificilmente
encontraremos no Brasil um setor que mais incorporou
tecnologia – e tecnologia moderna –, na nossa economia, do que o setor rural.
Agora, eu fico apenas na dúvida – permita-me,
Sr. Presidente, externá-la – se esta seria a forma mais
econômica; se não haveria uma forma mais ágil, mais
descentralizada de fazer com que este conhecimento,
com que o resultado da pesquisa tecnológica chegue
ao produtor rural, porque, afinal de contas, a Embrater já foi extinta há algum tempo. Como funcionou a
extensão nesse período? Será que ficou parada esse
tempo todo?
Então, a situação é mais grave. É uma crítica ao
Governo atual, que, diante da paralisia, da incomunicabilidade entre os laboratórios da Embrapa e a fazenda,
o sítio e a produção rural, ficou de braços cruzados e
só agora acordou para a importância de se criar essa
agência, e mesmo assim o PIB da agricultura está
sempre em crescimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente.
Sr. Presidente, sinto, às vezes, que incomodo alguns companheiros com a minha fala por ser realista.
O que nós vamos votar hoje, Srªs e Srs. Senadores,
chama-se cabide de emprego.
Senador Jarbas, quantos ministérios, quantas
secretarias, quantos órgãos, quantas empresas foram
criadas no Governo da Presidenta Dilma Rousseff?
Quantas? Quantos bilhões esta Nação gastou para
empregar os apadrinhados do governo petista? Não
se pode e não se deve esconder da população brasileira a realidade dos fatos.
Ora, diz-se que essa empresa vai beneficiar os
agricultores. Há muitas empresas criadas neste País, e
a Embrapa é uma delas. Quantas foram criadas neste
Governo? Quantas?
É impossível se conceber que, numa hora dessas,
em que a economia brasileira – não adianta esconder,
não adianta mentir – está quebrada. O empresário sen-
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te na pele o dia a dia. O Brasil passa por momentos
difíceis. E só a Presidenta vai à televisão faltar com a
verdade ao povo brasileiro.
Quando a Presidenta vai à televisão dizer que,
neste País, não há inflação, ora, senhoras e senhores,
a senhora, dona de casa que vai ao supermercado,
sabe que a Presidenta está faltando com a verdade,
sabe que a Presidenta tenta tapar o sol com a peneira.
E ainda tem a coragem, o abuso e o absurdo de criar
novas empresas com verdadeiro sentido de empregar
os apadrinhados petistas.
Como uma governante, como uma gestora capaz
poderia, em um momento tão dramático que o País
vive, gerar mais despesas astronômicas para criar
uma empresa com a finalidade única e absoluta de ali
colocar os petistas? Quantos DAS, quantos R$20 mil
de salários se pagam a quase 25 mil servidores pertencentes ao Partido dos Trabalhadores? Será que isso
não basta? Será que a Dilma precisa de mais 1.500,
2.000 apadrinhados que vão ser feitos e colocados
nessa empresa – empresa unicamente para colocar
os apadrinhados da Dilma e do PT?
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– V. Exª me permite um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Temos nós que dizer a verdade ao povo brasileiro.
Pois não, Senador Aécio. É com muito prazer.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Apenas para reiterar aqui sobre o que temos conversado, ilustre Senador Mário Couto. V. Exª, mais
uma vez, toca naquilo que é essencial. O Governo se
preocupa mais em criar meios do que atingir as finalidades que cada área demandaria. E V. Exª toca num
ponto essencial. Eu apenas aqui trago, sempre sob a
assessoria extremamente qualificada do Senador José
Agripino, que nos lembrava que desde que o PT assumiu o Governo no ano de 2002, foram criadas nada
menos que 43 novas empresas ou autarquias. Portanto,
diretorias, novos empregos, novas oportunidades de
acomodação daquela chamada base partidária. E a
grande pergunta que fica e a pergunta certamente dos
cidadãos brasileiros: a qualidade do serviço público, a
entrega por parte do Governo de serviços de excelência
ou pelo menos um pouco mais qualificados ocorreu?
Não é esse o sentimento que temos, Sr. Presidente,
e caro Senador Mario Couto. Ao contrário, em muitos
dos casos, a criação dessas autarquias ou dessas
empresas atingiu única e exclusivamente o objetivo de
dar novas oportunidades àqueles que eventualmente
possam dar como reciprocidade o apoio ao projeto de
poder do PT. Queremos todos avançar na extensão
rural – e o Senador Moka traz aqui preocupações absolutamente legítimas –, mas não seria o caso, quem
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sabe, dos recursos que custariam ou que deveriam ir
para essa empresa irem através, por exemplo, do Ministério da Agricultura ou do Orçamento Geral da União
diretamente para o fortalecimento das EMATERs que
existem em todos os Estados brasileiros? Portanto,
a inibição, a dificuldade que o Governo tem, a quase
ojeriza do Governo Central com a descentralização,
com o fortalecimento das estruturas estaduais é que
levam ou tem nos trazido quase que a viver hoje no
Estado unitário: o Poder Central tudo tem, tudo pode,
e os Estados e Municípios cada vez mais fragilizados.
Queremos reiterar aqui o compromisso com o fortalecimento da extensão rural, do apoio ao produtor
rural, sobretudo ao pequeno e médio produtor rural,
reiterando aquilo que disse aqui o Senador Aloysio: os
investimentos que esse segmento da economia brasileira fez nas últimas décadas em novas tecnologias,
com aumento vertiginosom ou vigorosom da produtividade é o que tem permitido ao Brasil superar sem
solavancos maiores problemas no campo econômico.
Se nós temos hoje um crescimento, mesmo que pífio,
da economia ele se deve exatamente ao esforço do
campo, à produtividade crescente dos nossos produtores, que podem ser atendidos sem a necessidade
da criação de mais uma, da quadragésima quarta empresa do Governo do Partido dos Trabalhadores. Por
isso, a minha palavra de apoio, de cumprimentos ao
pronunciamento de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado, Senador Aécio.
Pois não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Mário Couto, eu não vou entrar
no debate sobre o projeto em discussão, que é o da
criação dessa entidade. Eu quero entrar nesse seu
alerta de que, se a Presidenta tivesse o mínimo de
sensibilidade para a realidade que a economia brasileira está atravessando, tinha de ouvir e chamar para
conversar pessoas como o senhor e outros aqui que
estão preocupados. Faz três anos já que fiz texto, fiz
discursos dizendo: “A economia está bem, mas vai mal.”
Estava bem naquele momento, mas ia mal porque era
possível prever. Eu me lembro de quinze problemas
que eu antecipei. Hoje, estou revendo aquele texto. O
título vai ser: “A economia vai mal e vai piorar.” Uma
das coisas que vai piorar será por causa dos gastos
públicos. Se esse órgão for importante – e eu não vou
discutir –, o projeto de criação deveria vir acompanhado de um projeto de redução de gasto em algum
outro lado, senão já fica ruim para as contas de hoje.
Mesmo que seja positivo, Senador Renan – em longo
prazo, porque é importante que se tenha uma agência
como essa –, no imediato, traz uma pressão sobre os
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custos que fará o Brasil cair na credibilidade lá fora, vai
pressionar a inflação, vai obrigar a manter os preços
da gasolina sem subir. Aí, pressiona a Petrobras; aí, o
BNDES financia a Petrobras e cria-se essa quantidade
de emaranhados que foram criados, tentando impedir
que as coisas se rompam, mas não se consegue por
muito tempo. Economia não se controla com base na
vontade política. O longo prazo da economia se pode
dar com base na política, mas o imediato, não. O que
se faz agora na Venezuela – prender empresários para
baixar preço – é de uma estupidez que não sei como
é que se faz ainda. E de uma maneira muito menor,
a gente está fazendo aqui, usando a Petrobrás, que
pagará um preço muito alto depois – ou a empresa ou
o Governo. Então, eu o parabenizo, porque o senhor
alerta. E quem alerta está próximo de ser um aliado,
e não um adversário. Por isso, eu assino embaixo das
suas preocupações.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado, Senador Cristovam.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Permite-me um aparte, Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não, Senador Flexa.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senador Mário Couto, é só para contribuir com o
Senador Cristovam, quando ele fez referência a que,
ao final, os prejuízos que estão sendo acumulados,
Senador Cristovam, serão pagos ou pela empresa, ou
pelo Governo. Na realidade, serão pagos pelos brasileiros. A sociedade é que vai pagar os erros que estão
sendo cometidos, e a cada tempo em maior escala,
por este Governo que aí está. Então, V. Exª, Senador
Mário Couto, só vai à tribuna na tarde de hoje para
marcar, mais uma vez, uma posição que é reconhecida por todos. É a 44ª empresa que este Governo está
criando – criando sem necessidade, porque vai aumentar os gastos num momento em que a economia,
como diz o Senador Cristovam, vai mal e vai piorar,
lamentavelmente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Então, todos os indicadores sinalizam que vamos ter
dificuldades enormes para enfrentar já no ano próximo, 2014, e muito mais no ano seguinte. Teremos outro governo, e tenho certeza absoluta de que vamos
corrigir todos esses erros cometidos ao longo desses
últimos anos, como temos assistido aqui no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) –
Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, já vou terminar.
Senador Aécio Neves, seria muito mais prudente, como falou V. Exª. E aí, Senador, precisa ser um
bom gestor. Isto é uma questão de gestão. Quantas
EMATERs há nesses Estados, Senador Renan? Um
R$1,3 bilhão injetado nas EMATERs era o suficiente
para resolver a questão. Não precisava agora se gerar
cabide de emprego, na situação em que vive o País. A
preocupação com a inflação é gritante.
Presidente Dilma, ao descer desta tribuna, eu queria dar um conselho a V. Exª, se assim V. Exª permitir.
Eu sei, Presidente, Renan, que a Presidenta não
deve estar na TV Senado, mas alguém deve contar a ela.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Presidenta Dilma, V. Exª, que gastou no mês passado, numa viagem a Nova Iorque, R$25 mil numa diária
de um hotel, crie uma empresa ECVD (Empresa de
Controle das Viagens da Dilma). Seria mais prudente
para V. Exª. Ou então crie uma para a Ideli: Empresa
de Controle das Viagens da Ideli em Helicóptero da
Saúde. Esta, sim, V. Exª deveria criar. Esta não lhe
daria despesa nenhuma, Presidenta Dilma!
Acabe, Presidenta! Acabe com a vergonha. Isto
é uma vergonha neste País. Isto se chama cabide de
emprego. Acabe com isto!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) –
Se V. Exª puder concluir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Acabe com isto, Presidenta. Cabide de emprego
já era, Presidenta. O País não suporta isto, Presidenta. O País está cansado disto. Mande trazer esse projeto de volta. V. Exª, assim, enriquece a sua postura.
A postura de V. Exª ao criar essa empresa é dizer ao
povo brasileiro: “eu estou endividando mais o País, eu
estou gerando a inflação, eu estou fazendo um cabide
de emprego”.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rena Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Jarbas Vasconcelos.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para discutir. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a
Presidente Dilma, desde o início do mês – hoje são
19 de novembro – tem feito apelos reiterados à sua
Base de Apoio aqui no Congresso: ora se dirige aos
Deputados, ora aos Senadores, em nome da chamada
responsabilidade fiscal.
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Um dos jornais de hoje diz assim: “A Presidente,
ao lado do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu
que Parlamentares não votem projetos que possam
prejudicar as contas do Governo”.
Ou a Presidente quer fazer a população de imbecil ou simplesmente eu não consigo entender esse
discurso. Dilma está levando o País a um desajuste
total da economia. A inflação, inclusive, está aí. A Presidente faz apelo para que a Base de Apoio não crie
cargos, que tenha cuidado com despesas, pede para
não mexer na questão fiscal. Contudo, hoje, o Senado,
Sr. Presidente Renan Calheiros, está com dois projetos vindos da Câmara, de iniciativa da Presidente da
República, trancando a pauta, ou seja, não podemos
apreciar nenhuma outra matéria sem antes votarmos
os dois projetos da presidente: um cria uma Agência
Nacional e o outro cria cargos no departamento nacional de infraestrutura de transportes (DNIT). Coisas
completamente desnecessárias, que se chocam com
o que a Presidente diz.
Que condição tem a Presidente para pedir moderação aos parlamentares, se ela dá um péssimo
exemplo? No Brasil, onde ela aumentou o número de
ministérios, mantém 39 deles e diz que isso é absolutamente normal e natural.
Ela sabe que não é nem uma coisa nem outra.
Que esse aumento desbragado de ministérios foi para
atender aos seus aliados e como disse aqui o Senador
Mário Couto, são verdadeiros cabides de emprego.
Sr. Presidente, a Presidente Dilma precisa ser
cuidadosa com o que diz, senão ela cai no ridículo. Ela
chama a atenção do País, dizendo que o Congresso
quer aumentar a despesa pública, que o Senado quer
fazer isso e a Câmara aquilo, e, de repente, encaminha
para o Legislativo projeto que cria mais uma agência
nacional e outro que cria mais cargos para o DNIT.
Desse jeito, realmente o Brasil não suporta. Não
suporta as incoerências, o comportamento puramente
eleitoral, partidário da Presidente da República, que,
diz uma coisa hoje e, mais tarde, faz outra coisa completamente diferente.
Dizer que o Congresso Nacional está criando
cargos, está aumentando despesa, quando é ela que
toma essa iniciativa, é ela que afronta a consciência
brasileira no momento em que a pauta do Senado está
trancada por dois projetos oriundos do Poder Executivo, um criando uma agência e o outro aumentando o
número de cargos no DNIT.
Isso é uma incoerência. A oposição é exatamente para isso. Eu não pertenço à base de apoio ao Governo; sou oposição e tenho a obrigação de chamar a
atenção para o fato de que a Presidente do Brasil, a
Senhora Dilma Rousseff, está levando esta Nação à
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bancarrota; só pensa em eleição e submete o País a
essas coisas desagradáveis.
A economia pode piorar e ficar completamente
descontrolada. A presidente já não tem diálogo com
os empresários; há uma desconfiança generalizada
com a economia brasileira; e Dilma vai, cada vez mais,
metendo-se em enrascadas; cada vez dando declarações mais desastrosas e levando, consequentemente,
o Brasil a um ponto de estrangulamento que ninguém
deseja. A oposição não deseja isso, mas a presidente, pelos seus atos, pelos seus desatinos, leva o País
à beira do abismo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Randolfe, com a
aquiescência da Senadora Kátia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Rapidamente, Presidente, só para
registrar a presença em plenário de S. Exª, o Embaixador – com a aquiescência, obviamente, da Senadora
Kátia –, a presença em plenário do Embaixador Hash
Ahmed, Embaixador e Representante na América Latina da República Árabe Saharaui Democrática e da
Frente Democrática Polisario; e também do Sr. Mohamed Laarosi, Representante da Frente Democrática
Polisario aqui na América Latina e no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª o registro.
Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria /PMDB –
TO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, eu gostaria, antes de mais nada, de pedir licença e chamar a atenção
dos Senadores que aqui já se colocaram a respeito da
Anater, como os Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Jarbas Vasconcelos, Mário Couto, todos pelos quais
eu tenho o maior carinho, a maior amizade e respeito
pela competência e pelo trabalho que desenvolvem
aqui no Senado Federal.
Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que
a política de extensão rural no Brasil foi findada em
1989. A extensão rural, a Emater nacional foi extinta,
infelizmente. Esperava-se que todos os Estados assumissem os seus papéis com relação à extensão rural,
e o mundo continuasse bonito como sempre. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Não quero aqui
responsabilizar os governadores nem criticá-los, mas
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o que aconteceu foi o oposto, com as dificuldades
dos governos dos Estados. Os recursos são poucos
e o maior investimento sempre foi destinado à saúde,
à educação, a asfaltar as estradas e aos Municípios.
Infelizmente, nós assistimos ainda hoje, no interior do
Brasil, nas prefeituras, que muitas nem secretaria de
agricultura têm, é dispensável, quando não se coloca
o vereador, quinto suplente, para ser o secretário de
agricultura de um Município. Não quero aqui dizer que
as outras secretarias não são importantes, como a de
saúde e a de educação, mas, se os prefeitos municipais
soubessem o retorno do investimento na agricultura
brasileira, destinariam parte dos recursos para terem
o seu secretário de agricultura e para terem cada um
a sua assistência técnica, porque teriam o retorno na
coleta de impostos.
Quero dizer aos colegas que, infelizmente, essa
visão não é de todos os prefeitos nem de todos os
governadores. Existem aqueles que valorizam a agricultura e dão um olhar especial a ela, mas estamos
vendo a assistência técnica, no Brasil e nos Estados,
totalmente falida, começando pelo meu Estado, Tocantins, onde os técnicos foram abandonados ao léu, sem
treinamento, sem apoio, sem diária, sem carro para
andar, sem combustível e sem direcionamento. Com
vontade de trabalhar, sim, mas com instrumento de
trabalho zero, pela desconsideração política do tema.
A consequência do fim da extensão rural no País
foi que, infelizmente, no ano de 2012, todos os insumos tecnológicos dessa grande agropecuária brasileira, produzidos pela Embrapa, pelas universidades
de respeito do Brasil todo, 80% de todos os insumos
tecnológicos da agricultura foram utilizados apenas por
11% dos produtores rurais. Se nós considerarmos que
o Brasil tem 5,198 milhões produtores rurais, apenas
11%, mal e mal, tiveram acesso à extensão rural através dos insumos tecnológicos.
As grandes empresas agropecuárias possuem
os seus técnicos próprios; muitos recebem assistência
técnica das grandes redes, das grandes lojas vendedoras, que mandam o seu agrônomo, que mandam o
seu veterinário zootecnista para aqueles produtores que
compram muito, mas os pequenos produtores ficaram
ao léu, à mercê, sem assistência técnica nenhuma.
Tenho um número importante. Estudos feitos pela
CNA mostram que, dos 5,198 milhões produtores que
responderam a pesquisa, não só da CNA, mas também
do IBGE, 4 milhões nunca tiveram assistência técnica; 482 mil, ou seja, 9% tiveram regularmente; 663,
ou seja, apenas 12% tiveram ocasionalmente; agora,
77% dos produtores nunca tiveram assistência técnica
de forma e espécie alguma.
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Quero aqui, Sr. Presidente, para fazer justiça à
Presidente Dilma, dizer que esse projeto dessa agência não foi feito às pressas, meus colegas Senadores,
há dois anos estamos trabalhando duro para construir
essa agência. A CNA participou ativamente, como todas as outras confederações afins, para criar e restituir
ao pequeno produtor um padrão tecnológico, para que
ele alcance a classe média rural brasileira, assim como
os brasileiros das cidades conseguiram alcançar. Essa
agência foi gestada por dois anos, quando tivemos a
consultoria decisiva e importante da Fundação Dom Cabral, que é altamente respeitada neste País; a decisão
definitiva da Embrapa, com sua colaboração enorme,
para que pudéssemos criar uma agência. Não é uma
agência, Senador Aloysio, que vai contratar técnicos
pelo Brasil afora. Não, nós vamos começar com dois
editais. Os dois editais escolhidos foram para aqueles
que mais precisam, que são os produtores da seca do
Nordeste e os produtores de leite do Brasil, que, dos
5 milhões, 1,2 milhão produzem leite no País e 99%,
com zero de assistência técnica.
Estamos perdendo competitividade. Já somos
importadores de leite da Nova Zelândia, do Uruguai,
da Argentina, e isso desestabiliza os preços dos nossos produtos, porque os nossos produtores estão sem
assistência técnica. O edital da seca, Senador Jarbas,
será para fazer com que os produtores do Nordeste,
num programa elaborado pelo Sebrae e pelo Senar,
possam aprender a conviver com a seca, possam
aprender a armazenar água, possam aprender a armazenar alimentos, porque passaram por uma seca
terrível nos últimos dois anos.
Os dois únicos editais experimentais da Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural serão para acudir os produtores de leite, a sua grande
maioria, que compra arroz e feijão com esse leite no
final do mês, perdendo tecnologia, perdendo competitividade, perdendo produtividade. Por isso, nós trabalhamos ativamente para que essa agência pudesse
ser resgatada.
Sei que temos que ter muito cuidado com os
gastos públicos, mas eu gostaria de dizer aos colegas,
com todo o respeito: nós trabalhamos duro. Quando
digo nós, é o setor privado e o Governo, para que essa
agência pudesse transformar o Brasil num continente
de prosperidade e não de um agronegócio, uma ilhota de sucesso, deixando a grande pobreza do campo
largada por todos os lados, de norte a sul deste País.
Sr. Presidente, não podemos ficar e renegar aos
produtores e pequenos produtores o direito à assistência técnica. Quem vai executar a assistência técnica
são os órgãos de extensão rural, é o Sistema S, as
cooperativas especializadas de cada Estado do Bra-
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sil, que vai poder concorrer ao edital, ganhar o edital
e prestar o serviço descrito no edital. Todos os órgãos
de extensão rural do Brasil serão revitalizados, serão
convocados para esse grande exército de extensão rural, para que possam chegar os insumos tecnológicos
aos pequenos produtores.
Quero lembrar aos colegas, que sabem tão bem
ou mais do que eu que apenas no primeiro semestre
deste ano, enquanto o Brasil cresceu 0,9%, a agropecuária brasileira cresceu 14,7%, demonstrando que
cada real investido no agronegócio brasileiro, quer seja
no agronegócio de sucesso, quer seja nos pequenos
produtores, levando insumos tecnológicos. Nós vamos
virar esse jogo e trazer isso em resultado de Produto
Interno Bruto, de emprego e exportação. Nós precisamos fazer com que a maioria dos pequenos produtores do Brasil sejam produtores de sucesso, como no
Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, como no
Paraná, como em São Paulo. É possível, sim, que os
pequenos produtores do Centro-Oeste, do Nordeste e
do Norte, a partir do momento em que tiverem em suas
mãos insumos tecnológicos, levados pela assistência
técnica da nossa nova agência – que tenho certeza de
que os Senadores irão aprovar –, nós vamos chegar lá.
Agora, termino as minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo aos meus colegas, com todo respeito, o
que aqui foi dito várias vezes sobre a reclamação dos
empresários do Brasil com relação à economia. Quero
chamar a atenção porque esses mesmos empresários
que estão, silenciosamente, sem defender o Governo,
são os que mais recebem os incentivos fiscais.
Se o agronegócio tivesse recebido 20% das isenções fiscais que foram dadas a vários setores pelo
Governo, eu tenho certeza absoluta de que o nosso
campo estaria muito mais elevado do que está hoje.
E aqueles empresários que subiram a rampa do Planalto, nos últimos 40 anos, atrás de isenções fiscais,
abram mão das isenções para aumentar o superávit.
Vamos ver se cada um desses setores da economia
vai aceitar, ao invés de ficar silenciosamente ganhando
por um lado e tirando pelo outro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário, para
que nós possamos concluir a Ordem do Dia.
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu terei de falar sobre
uma época e um momento que vivi pessoalmente. Eu
era Ministro da Agricultura, nomeado por Diário Oficial
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pelo Dr. Sarney, mas tenho guardada, num quadro, na
parede do meu gabinete, a nomeação que o Tancredo
havia assinado 24 horas antes de morrer, para eu assumir o Ministério da Agricultura. Eu assumi o Ministério
da Agricultura. Os fatos que estamos discutindo agora,
muitos deles ocorreram naquela época.
O Ministério da Agricultura, Sr. Presidente, é interessante, hoje se divide em cinco Ministérios: Ministério da Reforma Agrária, Ministério do Desenvolvimento
Rural, Ministério da Agricultura, ministério não sei do
quê. Na época, era um Ministério forte, sem ligação
de um movimento com o outro. Mas dois setores eram
importantes e estamos discutindo aqui: a Sibrater, a
Embrater, as Emater e a Embrapa.
A Embrapa foi uma criação espetacular. Eu acho
que foi uma das grandes e importantes criações do Brasil. À época, a Embrapa tinha muita discussão, porque
se dizia que praticamente vivia para fazer serviços para
as multinacionais ou para as grandes empreiteiras; que
ela só fazia projetos muito bons, muito importantes,
mas endereçados à empresa multinacional tal, à outra
tal ou a grande empresa. E se falava até em extinguir
a Embrapa. Na verdade, houve um movimento exatamente quando eu estava no Ministério da Agricultura,
pelo que nós não só consolidamos a Embrapa, como
decidimos, e começou a verba para fazer a sede da
Embrapa, que é uma sede de primeira grandeza.
Então, primeiro isso. A Embrapa, digo e repito,
tinha sido criada, mas estava no ar entre o que fazer
e o que não fazer e tinha a antipatia da sociedade. Por
causa disso, ninguém ia fiscalizar. E diziam o Secretário
de Agricultura, o cidadão: “Eu já fui lá, eu já fui lá, já fui
pedir isso, fui fazer aquilo, mas não atende ninguém.”
Mas ela está fazendo um serviço de grande precisão. A tese foi feita e foi feito o debate, foi feita a discussão e foi feito um grande Congresso da Agricultura
no Rio Grande do Sul, no Brasil – não sei se houve
outros depois –, onde reunimos todos esses órgãos da
tecnologia. A primeira decisão foi a Embrapa continuar.
A terceira eram as Emater. O que eram as Emater?
Um órgão especial para cuidar do pequeno proprietário, para estimular, para orientar para desenvolver, para
avançar o pequeno proprietário. Era algo espetacular.
Existia, tinha boa consistência, metade era pago pelo
Governo do Estado e metade era pago pelo Ministério da Agricultura. As Emater desenvolviam e tinham
desempenho. Duvido que alguém que esteja aqui não
se lembre do que era – aliás, do que é –, embora com
dificuldades.
Quando eu saí do Ministério, quem veio depois
de mim fechou a Embrater e cortou as verbas para as
Emater. Então, as Emater ficaram sem um tostão de
verba federal. Depois, eu fui Governador do Rio Grande
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do Sul e decidimos pagar a verba do Estado e a verba
da União para que a Emater não desaparecesse. E aí
veio uma medida que eu não sei por que aconteceu.
Quando eu estive no Ministério da Agricultura, foi feito
um debate da maior importância, reunindo a Embrater
com as Emater.
A Embrapa era o órgão de pesquisa, de profundidade científica, para buscar grandes formulações. É
da Embrapa a escolha de um tipo de trigo que pudesse
ser produzido no Rio Grande do Sul. Tinha que ser um
tipo de trigo para um Estado como o Rio Grande do Sul,
onde ora o inverno é aqui, ora o inverno é dois meses
depois. A Embrapa criou verdadeiros milagres em termos de crescimento e em termos de desenvolvimento.
A Embrater era o órgão que fazia a ligação, a
coordenação das coisas que vinham da Embrapa e a
orientação daquilo que devia ser levado ao pequeno
proprietário via Emater. E isso ia muito bem, obrigado. Quando eu saí, não entendo por quê, extinguiram
a Embrater.
Lamento, Sr. Presidente, que eu tenha tomado
conhecimento desse projeto agora. Um projeto como
esse, em minha opinião, tinha que ser debatido, devia
ser analisado, deviam ser chamados os técnicos para
discutir. Vamos trazer a Embrater, a Emater, vamos
trazer essa gente para ver aonde queremos chegar.
Votar com essa rapidez, com essa volúpia é uma coisa
que não tem lógica. Não tem lógica!
Eu sei a ideia, o central das coisas eu sei. É bom,
mas se me perguntarem o conteúdo, eu não tenho a
mínima ideia. Repito, parece-me que estamos aqui
substituindo a falecida Embrater. Se é isso, nota dez,
porque contra a falecida Embrater foi um crime que
fizeram. Não consigo entender por que fizeram e agora estão recriando. Se é isso que está aqui, digo que
é um projeto realmente positivo, porque o que disse
a antecessora minha aqui, a ilustre Senadora do Tocantins, sobre a agricultura é verdade. O desenvolvimento, o progresso, o avanço do Rio Grande do Sul é
uma coisa fantástica.
Eu me lembro de quando fui, com o Presidente
Sarney, na unidade técnica da Embrapa, aqui em Brasília. Quando nós tomamos conhecimento das criações
que eles estavam fazendo – um pé de tomate dentro
d’água e que era uma montanha de tomates, centenas
e centenas de tomates –, tanto ele quanto eu dissemos:
mas isso é feito aqui?. “Já, nós temos essa tecnologia”.
Então, Sr. Presidente, com toda sinceridade, eu
não entendo essa pressa. Um projeto como esse chega
aqui, e vamos votá-lo correndo. Se nós pudéssemos,
se houvesse essa chance de se sentar com o representante do Ministério, com alguns desses membros
e discutir, sou favorável.
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Quero dizer, com toda sinceridade, que acho que
nós vamos recriar algo que não devia ter sido extinto.
Foi um erro brutal a extinção da Embrater. Hoje, pelo
que sinto, querem recriá-la. É bom, é altamente positivo. Especialmente, o Líder do PSDB fala em coisa que
eu não posso responder porque eu não me aprofundei
na análise do projeto, não tive condições nem tempo.
Nós saímos no feriadão, que foi antes de outro debate
de outra natureza, chegamos aqui e, sem mais nem
menos, a votação.
Sr. Presidente, eu vejo com simpatia esse projeto.
Volto a repetir: fecha o círculo de discussão em torno
dessa matéria. A Emater, lá no Município, lá no Estado,
faz a orientação, a ligação com o pequeno produtor.
Olha, entre 1,700 milhão a 2 milhões de pessoas
saíram do Rio Grande do Sul e foram fazer o progresso lá no Tocantins, no Mato Grosso, no Paraná, lá m
Santa Catarina, no Amazonas, no Pará, lá na Bahia. E
fizeram o desenvolvimento que, hoje, poderia ser feito
no Rio Grande do Sul.
Essas pessoas que saíram do Rio Grande eram
famílias de agricultores, descendentes de colonos italianos e alemães, que tinham uma propriedade de 40
hectares. Essa propriedade de 40 hectares era ótima.
Depois, com dez filhos, quando os dez filhos cresceram e quiseram constituir família, não dava. Hoje daria.
Hoje, há propriedades, como aquela aqui em Brasília,
ao lado do restaurante Serra de Minas, em que o dono
produz em dois hectares. Ele se dedica à agricultura,
vende e ganha uma fortuna.
Hoje é possível, com a tecnologia, fugir da seca
ou da água excessiva, com o banhado, com a plasticultura. Hoje, com a Embrapa, a agricultura não é mais
agricultura; é uma fábrica. Você fabrica flor como você
quer, com as cores que você quer. Você fabrica...
(interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... flor metade rosa e metade cravo, as frutas
você faz (Fora do microfone.) como quer, à hora que
quer. E elas ficam prontas. Eu me lembro de quando era
criança, lá no meu Estado. Plantava-se um pé de maçã,
um ano, ele dava, três anos, ele não dava. Quando ele
dava uma maçã, era de um tamanho, outra era maior,
outra era rosa, outras eram verdes, umas cresciam,
ficavam maduras em janeiro, outras ficavam maduras
um mês depois. Hoje, você planta, ficam todas maduras
no mesmo dia, no mesmo momento, da mesma cor, do
mesmo cheiro, do mesmo tamanho e do mesmo gosto.
É como, eu repito, se fosse uma fábrica. Então, isso já
existe. A questão é ter a capacidade, a competência
de ensinar, de orientar, de levar adiante essa questão.
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Concordo com o que diz Senadora, é verdade.
Hoje, vários prefeitos de Municípios lá do Rio Grande
do Sul saíram do meu gabinete dizendo que eles têm
que dar saúde, porque, se não derem saúde, o posto
não funciona, e têm que pagar toda a despesa com
os carros da polícia...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... porque, se a prefeitura não pagar, não funciona.
Eles têm que pagar todos os funcionários do serviço
militar, porque, se a prefeitura não pagar, não funciona.
No entanto, verba para a agricultura não existe. Não
há, porque não há chance, não há condições de tê-la.
Eu acho que o Brasil está indo, e não há nenhuma
dúvida. Com as maiores reservas de terras agrícolas
do mundo, as maiores reservas de água doce do mundo, com a infraestrutura que está se fazendo e está
saindo, nós temos uma posição marcada como líderes
no fornecimento de agricultura para o mundo inteiro.
Então, um projeto desses, na minha opinião, é
da maior importância, é da maior seriedade. Agora,
não era para votar correndo, não era para não deixar
chance de se discutir, de sentar, de pensar.
Eu, quando ouço a Senadora falar, eu penso igual.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Aperfeiçoar, para a gente melhorar.
Eu repito: esse não é um projeto para passar
correndo Esse é um projeto da maior profundidade.
Eu repito: eu estou aqui. Há 25 anos, quando eu
estive no Ministério da Agricultura, esse órgão existia e
ia muito bem, obrigado. Extinguiram. Até hoje ninguém
explicou porque extinguiram, qual é o motivo pelo qual
extinguiram. Dizem alguns que, como nós tínhamos feito, lá no Ministério da Agricultura, a ligação da Emater
com a Embrater e da Embrater com a Embrapa, fazendo uma unificação, isso ia irritar as multinacionais
e os grandes empresários. Não! Estão agora olhando
para esses pequenos. Esses pequenos vão adiante.
Nós temos que levar as grandes tecnologias para os
grandes empresários. Dizem que essa foi a razão da
extinção da Embrater, mas foi um absurdo.
Criar agora de novo? Peço perdão, meus irmãos.
Sou favorável. Não se está inventando um órgão, não
é um orgãozinho a mais que estão criando, não é uma
coisa que não tem significado. Tem significado, é importante e terá grande repercussão. Mas eu não sei,
sinceramente não sei, porque não tive tempo de ler o
projeto. Quando vejo o Líder do PSDB vir aqui e levantar dez causas aqui, ali, acolá, não posso responder,
simplesmente porque não li.
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Agora, se esse projeto, embora eu não tivesse lido,
tivesse passado por estudo, por debate, por profunda
discussão, com um relator que viesse aqui e provasse
e mostrasse tudo que tivesse acontecido, seria diferente. Mas vejo falarem vários Senadores, e ninguém
tem condições de responder com profundidade... Vejo
a Senadora que falou perfeita e corretamente o que é
e o que tem de ser. Agora, quanto às dúvidas...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Fora do microfone.) – ... levantadas, não sei se V.
Exª sabe responder. Eu não sei responder.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Peço desculpas e cumprimento
V. Exª, Senador Pedro Simon.
Bem, encerrada a discussão...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Somente solicitar a V. Exª a aprovação do Requerimento nº 1.245, de 2013, que é um aditamento ao
Requerimento nº 1.204, de 2013, sobre uma sessão
especial relativa ao centenário da Fundação Universidade Federal de Itajubá, que formou engenheiros
extremamente competentes que fizeram história, especialmente na área de energia brasileira.
Portanto, peço a V. Exª a aprovação do requerimento em função desse evento. A proposição é de que
ele aconteça no dia 29 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Informo que a solicitação de V.
Exª será atendida após a Ordem do Dia.
Encerrada a discussão, votação do projeto nos
termos do art. 124, inciso III.
Para encaminhar a votação...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Sr. Presidente, já houve acordo para que pudéssemos votar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Alvaro Dias, nós temos
um entendimento...
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tinha pedido a minha inscrição para discutir,
mas, por economia processual, não cobrei a inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Mesa agradece a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Eu apenas gostaria de dizer que o Governo tem muita
pressa quando se trata de aprovar novas estruturas,
cabides de emprego que nem sempre produzem os
resultados alardeados.
Em 1990, o Presidente Collor extinguiu a Embrater. Certamente entendeu que era possível descentralizar os recursos para que nos Estados as organizações congêneres pudessem cumprir a tarefa
da extensão rural. No Paraná, a Emater a cumpria
de forma excepcional. Ela existe até hoje, sempre
cumpriu o seu papel.
Eu entendo que seria mais adequado ao Governo repassar os recursos que serão provisionados, da
ordem de R$1,3 bilhão, para que essas organizações
dos Estados pudessem cumprir a tarefa da extensão
rural. Não é de Brasília que vai se promover extensão
rural, nem mesmo de Brasília contratando no Estado.
Nós temos estruturas estaduais suficientes e competentes. O que há é o estabelecimento de paralelismos
e superposição de ações que não contribuem para o
desenvolvimento rural no País.
Certamente, mais que a Anater, o que o agricultor
brasileiro deseja é uma política agrícola competente,
com planejamento, com organização, que ofereça segurança ao produtor. O que a agricultura do País necessita
é de um estadista na Presidência da República capaz
de articular com os países emergentes uma política
que possibilite uma relação civilizada mais adequada
entre os países exportadores, porque o nosso, que é
competente na produção, que é imbatível no campo,
acaba perdendo, e perdendo muito, no momento da
exportação, em razão da política de egoísmo imposta
pelas nações mais evoluídas do primeiro mundo, com
políticas alfandegárias que, lastimavelmente, colocam
em desvantagem o produtor brasileiro no momento da
competição internacional.
Nós seríamos uma agricultura mais poderosa e
um País mais rico e próspero se tivéssemos capacidade, competência e, em particular, uma política internacional que possibilitasse concorrência igual entre
os exportadores de produtos primários. E não é o que
ocorre atualmente.
Esta proposta, às vésperas da eleição, depois
de 23 anos, é uma proposta que fica sob suspeição,
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especialmente se votada apressadamente e com outros penduricalhos, como, por exemplo, a criação de
novas funções, de novos cargos no DNIT.
É a continuidade desse processo de aparelhamento do Estado brasileiro, é a consolidação de um
sistema promíscuo que estabelece uma relação desonesta, especialmente entre o Poder Executivo, o
Poder Legislativo e os partidos políticos, é essa matriz dos grandes escândalos nacionais, é esse sistema
que produz governos corruptos e incompetentes e é
esse sistema que tem que ser destruído, sob pena de
o Brasil não alcançar os índices de desenvolvimento
econômico compatíveis com as suas extraordinárias
potencialidades.
Por isso, Sr. Presidente, em nome do Líder Aloysio, nós estamos aqui dizendo “não” a essa proposta
de criação de novas estruturas, de novos empregos,
de mais despesas para o contribuinte brasileiro. É um
cabidaço. Aliás, o Governo vai se transformando num
aparelhaço, infelizmente, em detrimento do crescimento deste País.
Por isso hoje ostentamos um lugar de vexame no
ranking dos países em desenvolvimento. O crescimento
econômico do Brasil é lastimavelmente uma vergonha.
Estamos em último ou em penúltimo lugar, na América
Latina, em matéria de crescimento econômico.
Enquanto a estrutura cresce, aumentam as despesas correntes. Em seis meses, o Governo gastou
R$49 bilhões em manutenção, custeio e despesas
correntes, e investiu apenas R$333 milhões produtivamente. É uma inversão de prioridades que leva o País
cada vez mais para o desfiladeiro, que, com esse crescimento do desajuste fiscal, com essa desarrumação
fiscal, vai levando o País ao desfiladeiro, como uma
bomba-relógio de efeito retardado que pode explodir
em médio prazo.
Sr. Presidente, o nosso voto é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Senador Suplicy, é para o encaminhamento deste tema?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Embora o Líder Alvaro Dias tenha se pronunciado
de maneira tão pessimista, nós estamos vivendo um
ano de recorde de produção agrícola. E eu quero aqui
transmitir a minha confiança de que a Presidenta Dil-
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ma Rousseff irá designar para a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) pessoas do melhor grau de conhecimento técnico para bem
realizar as suas finalidades.
Ademais, queria dizer que Senadores que conhecem tão bem esse tema, como o Senador Pedro
Simon e a Senadora Kátia Abreu, aqui se pronunciaram favoravelmente ao projeto.
E o Partido dos Trabalhadores vota a favor, Sr.
Presidente; vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito obrigado.
Passo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB –
RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Votação do projeto nos termos
do art. 124, inciso III.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Jarbas, do Senador Alvaro e do Senador Aloysio.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2013
(Nº 5.740/2013, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado
Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural – ANATER e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo federal autorizado
a instituir Serviço Social Autônomo com a finalidade de
promover a execução de políticas de desenvolvimento
da assistência técnica e extensão rural, especialmente
as que contribuam para a elevação da produção, da
produtividade e da qualidade dos produtos e serviços
rurais, para a melhoria das condições de renda, da
qualidade de vida e para a promoção social e de desenvolvimento sustentável no meio rural.
§ 1º O Serviço Social Autônomo de que trata o
caput, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública,
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denomina-se Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural – ANATER.
§ 2º Compete à Anater:
I – promover, estimular, coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural, com vistas à inovação tecnológica e
à apropriação de conhecimentos científicos de
natureza técnica, econômica, ambiental e social;
II – promover a integração do sistema de pesquisa agropecuária e do sistema de assistência
técnica e extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e a geração de novas tecnologias e a
sua adoção pelos produtores;
III – apoiar a utilização de tecnologias sociais e
os saberes tradicionais pelos produtores rurais;
IV – credenciar e acreditar entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços de assistência
técnica e extensão rural;
V – promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação de profissionais de
assistência técnica e extensão rural que contribuam para o desenvolvimento rural sustentável;
VI – contratar serviços de assistência técnica e extensão rural conforme disposto em regulamento;
VII – articular-se com os órgãos públicos e entidades privadas, inclusive com governos estaduais,
órgãos públicos estaduais de assistência técnica
e extensão rural e consórcios municipais, para o
cumprimento de seus objetivos;
VIII – colaborar com as unidades da Federação
na criação, implantação e operação de mecanismo com objetivos afins aos da Anater;
IX – monitorar e avaliar os resultados dos prestadores de serviços de assistência técnica e
extensão rural com que mantenha contratos ou
convênios;
X – envidar os esforços necessários para universalizar os serviços de assistência técnica e
extensão rural para os agricultores familiares e
os médios produtores rurais; e
XI – promover a articulação prioritária com os órgãos públicos estaduais de extensão rural visando
a compatibilizar a atuação em cada unidade da
Federação e ampliar a cobertura da prestação
de serviços aos beneficiários.
§ 3º As competências previstas nos incisos II e
V do § 2º serão realizadas em estreita colaboração
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– EMBRAPA.
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Art. 2º A Anater dará prioridade às contratações
de serviços de assistência técnica e extensão rural para
o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006, e para os médios produtores rurais.
Parágrafo único. A contratação dos serviços de
assistência técnica e extensão rural para o público
previsto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, observará o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº
12.188, de 11 de janeiro de 2010.
Art. 3º São órgãos de direção da Anater:
I – Diretoria Executiva, composta pelo presidente
e 3 (três) diretores executivos;
II – Conselho de Administração, composto por
11 (onze) membros; e
III – Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros.
Art. 4º No exercício de suas competências, a
Anater será assessorada por um Conselho Assessor
Nacional, órgão de caráter consultivo, cuja composição e funcionamento serão definidos em regulamento.
Parágrafo único. O Conselho Assessor Nacional será composto por representantes da Anater,
dos Poderes Executivo federal, estadual e municipal,
das universidades e dos centros federais de ensino
agropecuário, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira – CEPLAC, entidades de classe
e das categorias sociais do meio rural, organizações
econômicas da agricultura familiar, representação
sindical dos trabalhadores na pesquisa agropecuária
e na extensão rural, entre outras, conforme disposto
em regulamento.
Art. 5º O Conselho de Administração será composto pelo Presidente da Anater, pelo Presidente da
Embrapa, por 4 (quatro) representantes do Poder Executivo federal, por 1 (um) representante de governos
estaduais, por 1 (um) representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG,
1 (um) representante da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar –
FETRAF, 1 (um) representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e 1
(um) representante da Organização das Cooperativas
Brasileiras – OCB, titulares e suplentes, escolhidos na
forma estabelecida em regulamento, com mandato de
2 (dois) anos, permitida a recondução.
Art. 6º O Conselho Fiscal será composto por 2
(dois) representantes do Poder Executivo federal e 1
(um) da sociedade civil, titulares e suplentes, escolhidos na forma estabelecida em regulamento, com
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mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos
uma única vez por igual período.
Art. 7º Fica autorizada a destituição de membros
dos Conselhos de que tratam os arts. 3º a 5º, nas hipóteses definidas em regulamento.
Art. 8º O presidente e os diretores executivos da
Anater serão escolhidos e nomeados pelo Presidente
da República para o exercício de mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser por ele exonerados a qualquer
tempo, de ofício ou por proposta do Conselho de Administração aprovada por maioria absoluta de seus
membros.
Parágrafo único. O diretor executivo da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA que
detiver atribuição para atuar na área de transferência
de tecnologia integrará a Diretoria Executiva da Anater, com atribuição análoga, vedada a acumulação de
remuneração.
Art. 9º As competências e atribuições do Conselho
de Administração, do Conselho Assessor Nacional, do
Conselho Fiscal e dos membros da Diretoria Executiva
serão estabelecidas em regulamento.
Art. 10. Compete ao Poder Executivo federal, na
supervisão da gestão da Anater:
I – definir os termos do contrato de gestão estabelecido entre a Anater e o Poder Executivo
federal, que estipulará as metas e objetivos, os
prazos e responsabilidades para sua execução
e especificará os critérios para avaliação da aplicação dos recursos a ela repassados; e
II – aprovar, anualmente, o orçamento-programa
da Anater para a execução das atividades previstas no contrato de gestão.
§ 1º Até o dia 31 de março de cada exercício, o
Poder Executivo federal apreciará o relatório de gestão
e emitirá parecer sobre o cumprimento do contrato de
gestão pela Anater.
§ 2º O Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável – CONDRAF poderá apresentar
sugestões para a elaboração do contrato de gestão
e para a definição dos serviços a serem contratados
para o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326, de
24 de julho de 2006.
Art. 11. São obrigações da Anater:
I – apresentar, anualmente, ao Poder Executivo,
até 31 de janeiro, relatório circunstanciado sobre
a execução do contrato de gestão no exercício
anterior, com a prestação de contas dos recur-
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sos nele aplicados, a avaliação geral do contrato
de gestão e as análises gerenciais cabíveis; e
II – remeter ao Tribunal de Contas da União,
até 31 de março do ano seguinte ao término do
exercício financeiro, as contas da gestão anual
aprovadas pelo Conselho de Administração.
Art. 12. A Anater firmará contrato de gestão com
o Poder Executivo federal para execução das finalidades previstas nesta Lei.
Art. 13. Na elaboração do contrato de gestão,
devem ser observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, prevendo-se, expressamente, a especificação
do programa de trabalho, a estipulação das metas a
serem atingidas, os respectivos prazos de execução e
previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.
§ 1º O contrato de gestão assegurará à Diretoria
Executiva da Anater a autonomia para a contratação e a
administração de pessoal, sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
§ 2º O processo de seleção para admissão de
pessoal efetivo da Anater deverá ser precedido de
edital publicado no Diário Oficial da União e observará os princípios da impessoalidade, moralidade e
publicidade.
§ 3º O contrato de gestão estipulará limites e
critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
empregados da Anater e conferirá à Diretoria Executiva poderes para fixar níveis de remuneração para o
pessoal da entidade, em padrões compatíveis com os
respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de
qualificação exigido e os setores de especialização
profissional.
§ 4º O contrato de gestão poderá ser alterado
para incorporar recomendações formuladas pela supervisão ou pela fiscalização.
Art. 14. A Anater, para a execução de suas finalidades, poderá celebrar contratos, convênios ou
outros instrumentos congêneres com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere essa
a solução mais econômica para atingir os objetivos
previstos no contrato de gestão, observados os princípios da economicidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prestar apoio técnico aos projetos e programas desenvolvidos pela Anater.
Art. 15. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Anater será fixada pelo Conselho de
Administração em valores compatíveis com os níveis
prevalentes no mercado de trabalho para profissionais
de graus equivalentes de formação profissional e de
especialização, observado o disposto no § 3º do art. 13.
Art. 16. O Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão e determinará,
a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar
necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que identificar.
Art. 17. A Anater disponibilizará na rede mundial
de computadores dados atualizados sobre a execução
física e financeira dos contratos e convênios referentes às ações de assistência técnica e extensão rural.
Art. 18. Constituem receitas da Anater:
I – os recursos que lhe forem transferidos em
decorrência de dotações anuais consignadas no
orçamento geral da União, créditos adicionais,
transferências ou repasses;
II – os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas;
III – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
IV – os valores decorrentes de decisão judicial;
V – os valores apurados com a venda ou aluguel
de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VI – os recursos provenientes da venda de tecnologias, produtos e serviços;
VII – os rendimentos resultantes de aplicações
financeiras e de capitais, quando autorizadas
pelo Conselho de Administração; e
VIII – os recursos provenientes de outras fontes.
Art. 19. A Anater fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir
da sua criação:
I – o regulamento para o credenciamento de
pessoas físicas e jurídicas para a prestação de
serviços ou execução de projetos de assistência
técnica e extensão rural; e
II – o regulamento de licitações e contratos, convênios e instrumentos congêneres relativos a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações.
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Parágrafo único. Fica a Anater autorizada a firmar instrumento específico de parceria com os órgãos
estaduais de assistência técnica e extensão rural para
a execução dos serviços, conforme disposto em regulamento.
Art. 20. O estatuto da Anater será aprovado pelo
Conselho de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua instalação, observado o disposto
nesta Lei.
Art. 21. O patrimônio da Anater e os legados,
doações e heranças que lhe forem destinados, na hipótese de sua extinção, serão imediatamente transferidos à União.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, de outubro de 2013.
– André Vargas, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Item 2 da pauta.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, §1º, da Constituição)
(Incluído na 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 no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator: Senador Antonio Carlos Rodrigues.
A Presidência comunica ao Plenário que não
foram oferecidas emendas durante o prazo único previsto no art. 122, inciso II, “b”, combinado com o art.
375, inciso I, do Regimento Interno.
Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir a matéria. (Pausa.)
Como não há Senador inscrito, encerrada a discussão.
Votação do projeto.
Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Como não há Srªs e Srs. Senadores inscritos...
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB
– RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O PT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Ponho em votação o Projeto de
Lei da Câmara nº 82, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2013
(Nº 6.053/2013, na Casa de Origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Dispõe sobre a criação de Funções Co-missionadas do DNIT – FCDNIT, no De-partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criadas no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – DNIT funções de
confiança, denominadas Funções Comissionadas do
Dnit – FCDNIT, nos seguintes quantitativos e níveis:
I – 116 (cento e dezesseis) FCDNIT-3;
II – 29 (vinte e nove) FCDNIT-2; e
III – 373 (trezentas e setenta e três) FCDNIT-1.
§ 1º As FCDNIT são de exercício privativo de
servidores ativos e em exercício no Dnit.
§ 2º As FCDNIT destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento na administração central e nas unidades descentralizadas do Dnit.
§ 3º O servidor designado para FCDNIT perceberá a remuneração do cargo efetivo acrescida do valor da retribuição da função para a qual foi designado,
conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.
§ 4º Os valores da retribuição recebida pela ocupação de FCDNIT não se incorporam à remuneração
do servidor e não integram os proventos de aposentadoria e de pensão.
§ 5º As FCDNIT equiparam-se, para todos os efeitos legais e regulamentares, aos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
de níveis correspondentes, nos termos do Anexo II.
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Art. 2º Ficam criadas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 11 (onze)
Funções Gratificadas – FG, de nível FG-3.
Art. 3º Ficam extintos no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – DNIT:
I – 270 (duzentas e setenta) Funções Comissionadas Técnicas – FCT, sendo:
a) 4 (quatro) FCT-1;
b) 4 (quatro) FCT-2;
c) 6 (seis) FCT-4;
d) 8 (oito) FCT-6;
e) 12 (doze) FCT-8;
f) 68 (sessenta e oito) FCT-9;
g) 65 (sessenta e cinco) FCT-10;
h) 34 (trinta e quatro) FCT-11;
i) 46 (quarenta e seis) FCT-12; e
j) 23 (vinte e três) FCT-13;
II – 84 (oitenta e quatro) Funções Gratificadas
– FG, sendo:
a) 76 (setenta e seis) FG-1; e
b) 8 (oito) FG-2; e
III – 109 (cento e nove) cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
sendo:
a) 40 (quarenta) DAS-3;
b) 16 (dezesseis) DAS-2; e
c) 53 (cinquenta e três) DAS-1.
Art. 4º Ficam extintas, no âmbito do Poder Executivo federal, 171 (cento e setenta e uma) FCT-13.
Art. 5º A criação e a extinção de cargos e funções
de que tratam os arts. 1º a 3º somente produzirão efeitos
a partir da data da publicação do decreto que aprovar
a Estrutura Regimental do Dnit e da publicação dos
atos de apostilamento ou de designação decorrentes
da nova estrutura.
Art. 6º Ato do Poder Executivo federal disporá
sobre a distribuição das FCDNIT na Estrutura Regimental do Dnit.
Art. 7º O caput do art. 3º da Lei nº 11.526, de 4
de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º O valor da remuneração das Funções
Comissionadas Técnicas de que trata a Medida
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de
2001, das Gratificações Temporárias SIPAM
– GTS criadas pela Lei nº 10.667, de 14 de
maio de 2003, das Funções Comissionadas do
INSS de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de
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outubro de 2006, das Funções Comissionadas
do Banco Central – FCBC de que trata a Lei
nº 9.650, de 27 de maio de 1998, da Gratificação por Serviço Extraordinário de que trata
o Decreto-Lei nº 969, de 21 de dezembro de
1938, dos Cargos Comissionados Técnicos
das Agências Reguladoras – CCT e das Funções Comissionadas do DNPM – FCDNPM,
de que trata a Lei nº 12.002, de 29 de julho de
2009, das Funções Comissionadas do INPI –
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FCINPI de que trata a Lei nº 12.274, de 24 de
junho de 2010, e das Funções Comissionadas
do Dnit – FCDNIT passa a ser o constante do
Anexo II desta Lei.
.............................................................. ”(NR)
Art. 8º O Anexo II da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria a atenção dos líderes.
Pelo entendimento entre líderes, entendimento
de Plenário, chegou a informação para a apreciação
extrapauta do Substitutivo da Câmara dos Deputados,
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, conhecido
como Minirreforma Eleitoral.
Item extrapauta:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
441, de 2012 (nº 6.397/2013, naquela Casa),
do Senador Romero Jucá, que altera as Leis
nºs 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096, de
19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para diminuir o custo das
campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 1.281, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp;
– favorável ao Substitutivo da Câmara, renumerando-se o § 2º do art. 91-A da Lei nº 9.504,
de 1997, como § 4º do art. 65 da mesma Lei,
e o § 7º do art. 47 do mesmo diploma legal
como § 8º, ambos introduzidos pelo art. 3º do
Substitutivo; mantendo-se os seguintes dispositivos do texto aprovado pelo Senado:
– no art. 2º: a introdução do § 6º do art. 44 da
Lei nº 9.096, de 1995;
– no art. 3º: o caput do art. 8º da Lei nº 9.504,
de 1997; o § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504, de
1997; o inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504,
de 1997; o parágrafo único do art. 24 da Lei
nº 9.504, de 1997; a introdução do caput e do
parágrafo único do art. 36-B da Lei nº 9.504,
de 1997; o inciso IV do art. 51 da Lei nº 9.504,
de 1997, suprimindo-se o inciso V do mesmo
dispositivo inserido pela Câmara dos Deputados; e a introdução do art. 93-A da Lei nº
9.504, de 1997.
É importante que haja um entendimento entre
líderes, por se tratar de uma matéria extrapauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Sr. Presidente, há um entendimento com os
líderes, inclusive da Oposição. Nós vamos aprovar o
texto que veio da CCJ, do Senador Valdir Raupp. É o
texto que será aprovado com um destaque que atende ao Senador José Agripino, ao Senador Humberto
Costa e ao Senador Aloysio Nunes, que é a volta do
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texto da emenda da Senadora Kátia Abreu, que coloca
limitação de contratação de cabos eleitorais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a palavra ao Senador Mário Couto; em seguida, ao Senador Humberto Costa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, é só para falar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Um pouquinho só, Sr. Senador.
Eu estou ouvindo os líderes sobre entendimento para
apreciação extrapauta do Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nº 441, de 2012, a Minirreforma Eleitoral.
Ouço agora a palavra do Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Eu não fiz acordo nenhum
para votar esta matéria hoje. É preciso entender, Presidente, que a era da não consideração com os Líderes
da Minoria acabou. Acabou! Então, não adianta líder
chegar aqui e dizer que fez acordo com o PSDB, com
o PMDB, e não fez com a Minoria ou com a Oposição.
Não adianta.
Eu sei que a matéria é importante, eu não vou
criar problema, mas quero deixar bem claro aqui que
não fui ouvido e, da próxima vez, eu vou pôr paçoca
na votação. Estou avisando, Presidente, está certo?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vou considerar que o meu Líder deva ter participado e vou respeitar a decisão do meu Líder. Jamais
faria um desrespeito ao Líder do meu Partido. Agora,
oposição e minoria é uma coisa e precisa ser respeitada. Há muito não era neste Senado. Agora tem que
ser respeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu tenho inscrito o Senador
Humberto...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para registrar que eu gostaria de pedir desculpas ao
Senador Mário Couto, porque no meu entendimento o
Líder da Minoria era o Senador Wilder. Não sabia que
era o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª não sabia?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não, não sabia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Coitado!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Se soubesse teria falado com V. Exª.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Está faltando a memória de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Pelo menos na minha anotação era o Senador
Wilder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Meu Deus do céu!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Eu teria falado com V. Exª. Não teria problema
nenhum.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Ah, sim! Está perdoado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, o Senador Mário
Couto, em primeiro lugar quero agradecer...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em seguida o Senador Humberto
Costa e Senador Suplicy.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – ... a consideração de V. Exª em acatar um entendimento feito
aqui no plenário por mim. E quero pedir desculpas a
ele, mas justifica-se. A justificativa é a seguinte: eu,
como todos nós, estávamos imbuídos da ideia de que
hoje, em razão de reunião do Conselho Político dos
Líderes da Maioria, em razão da posse do Ministro
Marco Aurélio, não haveria – e em razão da sessão
do Congresso – não haveria Ordem do Dia. Então eu
disse a V. Exª que realmente eu tinha tido essa informação do Presidente da Casa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu tenho absoluta confiança em V. Exª...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – De repente surgiu essa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Sabe o que acontece Senador? Sabe o que acontece Presidente? É que em anos anteriores a Minoria
não era nada, ninguém consultava, ninguém chamava
a Minoria. E a Minoria tem que ser respeitada nessa
Casa. Então eu quero deixar a Liderança da Minoria
com moral aqui nesta Casa. Quando eu entregar eu
vou àquela tribuna me despedir e vou dizer que a Minoria aqui nesta Casa tem voz e tem moral para falar.
Eu não tenho problema nenhum sobre a discussão. O
meu único problema é fazer com que a Minoria neste
Senado seja respeitada.
Senador Aloysio, confio absolutamente em V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado Senadores.
Senador Humberto Costa com a palavra, depois
Senador Suplicy e Senador Agripino.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Senador Romero Jucá sabe que eu sou uma das
pessoas que defende essa proposta, embora reconhecendo a sua limitação.
Enfim, considero que S. Exª ao reintroduzir na
PEC a proposta, no Projeto, a proposta que tratava da
limitação dos cabos eleitorais, não é o fim dos cabos
eleitorais, mas estabelece uma limitação, eu acho que
incorporou um ponto importante que nós estávamos
discutindo. Porém, eu pessoalmente não estou me
sentindo muito à vontade para poder votar isso hoje
à tarde na ausência do nosso Líder, na ausência de
outros Líderes aqui. Não sei se os outros destaques
que havia se poderemos debatê-los. Não sei se será
possível colocar para amanhã a votação desse assunto. Apenas é essa a questão que levanto para S. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra... Passarei a palavra ao Senador Suplicy e, depois, vamos ouvir o Senador José Agripino.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Da mesma
maneira que o Senador Humberto Costa e, como Vice-Líder do PT, considero prudente que nós venhamos a
ter aqui os demais Líderes, inclusive o Senador Wellington Dias, Líder do PT, porque há alguns itens como,
por exemplo, a eventual diminuição de recursos para
as fundações partidárias em que nós gostaríamos de
ter aqui todas as Lideranças presentes, inclusive a do
Senador Wellington Dias. Daí por que propomos que
seja votada, amanhã, essa matéria, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador José Agripino e, em seguida, V. Exª, Senador Romero.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
estávamos à disposição para votar essa matéria. Eu,
inclusive, já havia endereçado à Mesa um pedido de
destaque, subscrito por mim e pelo Senador Aloysio,
pedindo destaque para a emenda do art. 100-A, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que foi retirada. Essa
matéria diz respeito ao teto de contratação de cabos
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eleitorais para as eleições de Prefeito, Vereador, Deputados Estadual e Federal, Presidente da República
e Governador, tudo dentro de certo limite e de acordo
com a população e o eleitorado do Município. Havíamos combinado, na hora em que o Senador Renan
Calheiros entrou no plenário ainda vazio – por isso que
o Senador Mário Couto não estava presente, ainda,
senão ele seria consultado para participar do acordo
que nós fizemos –, estávamos eu e o Senador Aloysio conversando. O Senador Romero chegou, com o
Senador Renan Calheiros, e propôs que nós pudéssemos votar, por acordo, essa matéria que se impõe
para a eleição do próximo ano. E foi feito um acordo
para que nós votássemos o texto que veio da Câmara com a reinclusão do art. 100-A, que é objeto de
um destaque para a votação em separado que está
sobre a mesa, onde nós restabelecemos os limites
de contratação para estabelecer um padrão digno de
responsabilidade e de lisura do processo. Porque, na
verdade, a contratação desses cabos eleitorais é uma
compra de voto disfarçada. Eu conheço caso em que
Deputado contrata 30 mil, 40 mil cabos eleitorais para
atuarem em uma cidade.
Aquilo é voto comprado disfarçado, o que é uma
imoralidade. Você contratar gente, assessoria para a
eleição, está perfeito. Agora, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 5
mil, tenha paciência! Então, esta é a proposta. E por
isso foi feito um acordo.
Eu quero ouvir o Senador Romero Jucá. Estarei
de acordo com ele em se votar hoje ou amanhã, dentro
da conveniência de S. Exª e do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Romero Jucá com a
palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu queria registrar ao Senador Suplicy que aquela
questão dos 10% do valor das fundações foi retirada do
texto na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça.
Mas, independentemente disso, se há o desconforto
do PT e do próprio Senador Mário Couto, que não
foi ouvido, nós concordamos que a votação seja feita
amanhã, no primeiro item, Sr. Presidente. Não vamos
antecipar por conta de um dia se alguns Líderes não
estão aqui e o PT tem alguma dúvida.
Já há um entendimento dessa questão da volta
da limitação de cabos eleitorais, mas a gente deixa
para amanhã, exatamente para dar mais tranquilidade àqueles que estão falando pelos partidos na tarde
hoje, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O PT agradece. Obrigado, Senador
Romero.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª. A Mesa
dará esse encaminhamento, tendo em vista que já há
um entendimento para que esse item possa ser apreciado na Ordem do Dia de amanhã.
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) –
Presidente, apenas para ratificar o que disse o Senador
Romero Jucá, o PSB tem esse mesmo pensamento,
tanto que o Líder está na solenidade de posse do novo
Presidente do Supremo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O mesmo farei eu, daqui a pouco.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – E eu irei também com V.
Exª, com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Temos sessão do Congresso,
com vetos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Nós temos sessão do
Congresso às 19 horas, não é?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Exatamente. Às 19h30, nós temos
sessão do Congresso.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47; e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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 Val-
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ter 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,
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 Disposi-
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ções 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 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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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.
11
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.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
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13
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.
14
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.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
16
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,
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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).
17
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).
18
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).
19
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, 6 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).
20
REQUERIMENTO Nº 1.155, 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).
21
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).
22
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).
23
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).
24
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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25
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013

29
REQUERIMENTO Nº 1.247, 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 Zeze 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).

26
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).
27
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).
28
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 1.303, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.303, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Sociais (violência doméstica e
familiar contra a mulher).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a ler um expediente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, antes que V. Exª encerre a Ordem do Dia...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não, a Ordem do Dia está encerrada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perdão, V. Exª está encerrando a Ordem do Dia, mas, antes de encerrar a sessão
do Senado Federal – daqui a pouco teremos sessão
do Congresso Nacional –, faço questão, com muita
honra, de registrar a presença aqui, ainda na sessão
do Senado Federal, do Sr. João Vicente Goulart, filho
de Sua Excelência o Presidente João Belchior Marques Goulart.
Daqui a pouco, na sessão do Congresso Nacional, nós deveremos apreciar o projeto de resolução do
Congresso Nacional, que foi apresentado pelo Senador
Pedro Simon e por mim, projeto de resolução que deverá anular a fatídica sessão do Congresso Nacional
da madrugada triste de 1º para 2 de abril, que declarou
vaga a Presidência da República, quando o Presidente
da República João Belchior Marques Goulart estava
em pleno Território nacional.
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Aquela sessão, Sr. Presidente, lamentavelmente, deu validade aos atos do triste golpe de 1964. E é
com imensa felicidade que hoje o Congresso Nacional
brasileiro deverá, se Deus quiser, e assim seja, com
a vontade ...
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG) –
V. Exª me permite um aparte? Se o Presidente permitir?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Claro, claro. Senador Aécio.
Claro.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Eu gostaria, bem rapidamente, apenas de saudar
V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Aécio.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– ... pela iniciativa, cumprimentar, através do filho do
ex-Presidente, toda a sua família. A história me permitiu, de alguma forma, estar próximo daquele momento histórico por que passou o Brasil. V. Exª se refere àquela fatídica sessão – ilegal, por sinal, porque
João Goulart se encontrava em Território brasileiro –,
quando o Presidente Auro de Moura Andrade declarou vaga a Presidência da República. Lembrava-me
o grande Almino Afonso há pouco tempo e as gravações daquela sessão. Se V. Exª, Senador Randolfe,
puder ouvi-las, vai escutar no exato momento em
que o Senador Auro de Moura Andrade, Presidente
do Congresso Nacional, declara vaga a Presidência
da República, escuta-se uma voz ao fundo que dizia:
“Canalha! Canalha! Canalha!”
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Voz de Tancredo de Almeida
Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– A voz era de Tancredo Neves, que havia sido Primeiro Ministro do Presidente João Goulart, e foi talvez uma das únicas, se não a única, pelo menos uma
das únicas lideranças políticas nacionais que esteve
em São Borja quando do sepultamento do Presidente
João Goulart. Cito apenas esse episódio da história,
estimulado pela lembrança oportuna de V. Exª. E acho
que é uma resposta que esta Casa dá aos brasileiros
de hoje e, sobretudo, àqueles que virão depois de nós
porque um ato simbólico como esse de anulação daquela sessão permitirá que os brasileiros conheçam
melhor o seu passado para que não cometam os mesmos erros no nosso futuro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Senador Aécio, V. Exª traz uma
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justa lembrança. Aliás, há aqui no Senado Federal o
áudio daquela sessão e é de fato isso – inclusive o Senador Pedro Simon traz essa memória –, foi Tancredo
de Almeida Neves que antes daquela sessão se dirigia
a Auro de Moura Andrade e dizia: “Sr. Auro de Moura
Andrade, o Presidente da República João Belchior Marques Goulart está em lugar certo e sabido, em Porto
Alegre, à frente das tropas leais ao Presidente da República e à Constituição do Brasil. E o Presidente da
República, se o senhor quiser, pode, neste momento,
falar com o senhor ao telefone.”
E mesmo assim o Sr. Auro de Moura Andrade
desconheceu isso, desconheceu a Constituição da República, naquele momento, e a despeito do que disse
Tancredo de Almeida Neves, do que disse a Constituição, do que dizia a história, declarou vaga a Presidência da República, com o Presidente da República
em Território nacional.
E hoje, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores,
com a presença do filho de João Goulart aqui, a data
de hoje da sessão do Congresso será histórica por
isso. Eu creio que nós não vamos recontar a história, nós vamos contar, verdadeiramente, a história do
Brasil, nós vamos fazer justiça à história do Brasil,
nós vamos reparar essa injustiça histórica. Vamos
dizer que o Presidente João Belchior Marques Goulart estava no Território nacional no dia 1º para 2 de
abril de 1964, e aquela injustiça jamais poderia ter
sido cometida.
É esse o registro que faço, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria, daqui da Presidência,
saudar também a presença no plenário de João Vicente Goulart.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É com muita honra que o Senado se abre, e daqui a pouco vamos ter, de fato,
uma sessão histórica, que, proposta pelo Senador
Pedro Simon e encaminhada pelo Senador Randolfe
Rodrigues, anulará, com aprovação do Plenário do
Congresso, a sessão que tornou vago o cargo de
Presidente da República quando o Presidente João
Goulart presidia o País.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Rapidamente, Sr. Presidente, eu gostaria aqui de lembrar os Senadores e
Senadoras que são membros da Comissão de Direi-
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tos Humanos, que, amanhã, nós teremos reunião deliberativa, às 8h30, no Plenário 2 da Ala Nilo Coelho.
Essa reunião tem vários projetos na pauta, projetos terminativos, e nós precisamos contar com a presença de todos os Senadores e Senadoras que são
membros dessa Comissão.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu também quero cumprimentar aqui o João Vicente Goulart, que nos honra
com sua presença aqui no plenário do Senado Federal; cumprimentar o Senador Randolfe Rodrigues e o
Senador Pedro Simon por essa iniciativa; manifestar
apreço e admiração pela figura de João Goulart, e aqui
registrar que nós temos uma passagem familiar que
nos remete a João Goulart e não poderíamos deixar
de registrar gratidão ao Presidente.
Como muitos aqui sabem, meu pai, Armando
Leite Rollemberg, foi Ministro do Tribunal Federal de
Recursos e depois Ministro do Superior Tribunal de
Justiça; foi o ministro mais novo da história do País
até aquele momento da nomeação, e ele foi nomeado
pelo ex-Presidente João Goulart.
Portanto, também fica aqui o nosso registro e os
nossos cumprimentos ao Senador Pedro Simon, ao
Senador Randolfe Rodrigues e à família do ex-Presidente João Goulart pela importância desse gesto
simbólico, carregado de muito simbolismo, de anulação da sessão que declarou vaga a Presidência da
República, que constituiu um atentado à democracia
brasileira e iniciou um período que todos nós queremos superar para sempre, porque nós temos muito
apreço pela conquista da sociedade brasileira, que
é a democracia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB– RR) – Antes de anunciar o próximo orador, quero ler expedientes que se encontram
sobre a mesa.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 1.245, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral e
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outros Senadores, que solicita, em aditamento ao Requerimento nº 1.204, de 2013, que a sessão especial
destinada a homenagear o centenário da Fundação
Universidade Federal de Itajubá seja realizada no dia
29 de novembro.
Em votação, em globo, os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB– RR) – A Senadora Angela Portela
apresentou o Requerimento nº 1.348, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para se ausentar dos trabalhos
desta Casa no período de 25 a 30 de novembro para
participar do Women In Parliaments Global Forum, no
Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica, conforme
indicação da Presidência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco União e Força/PTB– RR) – O Senador Roberto
Requião apresentou o Requerimento de nº 1.342,
de 2013, por meio do qual solicita que o período
de licença constante do Requerimento nº 1.253, de
2013, para participar das reuniões da Mesa Diretora
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, República
do Uruguai, seja modificado de 11 e 12 de novembro
para 2 a 4 de dezembro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador João Capiberibe apresentou, em aditamento ao Requerimento
nº 546, de 2013, o Requerimento nº 1.346, de 2013,
por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do
Regimento, licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa também para o dia 5 de junho, tendo em vista
o traslado para participar do primeiro Globe Natural
Capital Summit, em Berlin, na Alemanha.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, como os anteriores.
Serão, portanto, tomadas as providências pela
Mesa.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Petecão com
a palavra, pedindo desculpas ao Senador Sobrinho,
que já está na tribuna aguardando.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como teremos de ir para a sessão do Congresso
– eu queria até pedir desculpas ao nobre orador –, eu
queria fazer um registro aqui e prestar a minha solidariedade à jornalista Lenilda Cavalcante, jornalista do
meu Estado, que teve um episódio muito desagradável.
O jornalista Altino Machado, o jornalista Ray Melo
e a jornalista Lenilda Cavalcante foram averiguar uma
denúncia feita pela Srª Berenice de que a alimentação
que é servida no Hospital de Base do meu Estado, o
Acre, estaria contaminada com larvas e com tapurus.
Essa notícia teve uma repercussão muito grande.
O nosso Governador, ao invés de apurar as denúncias,
saber se realmente as denúncias tinham fundamento
ou não, fez a opção de, mais uma vez, tentar desmoralizar, tentar criminalizar os jornalistas.
Eu queria aqui lamentar. Os jornalistas tiveram de
ir à delegacia para serem ouvidos pela autoridade policial, o Dr. Boscaro. Na hora da audiência, a jornalista
Lenilda Cavalcante passou mal, teve um AVC naquele
momento, está com o lado esquerdo paralisado e com
a memória também afetada.
Então, eu queria que ficasse registrada aqui mais
essa atitude autoritária. O governo, no lugar de tomar
a iniciativa, apurar os fatos, fez a opção de tentar desmoralizar os jornalistas.
Os jornais hoje circularam no Estado com a versão do governo. O assessor de comunicação, tomando as providências no sentido de ajudar o governo,
esquecendo-se de que é um profissional da área e de
que o governo vai mudar um dia e ele vai voltar a ser
jornalista, tenta desmoralizar seus colegas. Isso causou uma revolta na Assembleia, inclusive as pessoas
da base do governo não concordam com essa atitude
do assessor de comunicação.
Então, fica aqui o nosso repúdio em mais essa
atitude autoritária do governo do meu Estado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador
Osvaldo Sobrinho, para uma comunicação de liderança.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República,
amanhã, dia 20 de novembro, transcorre uma data de

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

intenso significado na História do Brasil, data que nos
remete a relevantes conquistas sociais, que têm por
base a pluralidade e o espírito de inclusão; data que
nos faz lembrar a importância dos elevados valores
em cujo alicerce edificamos as sólidas convicções
que haverão de consolidar cada vez mais os laços de
fraternidade de nossa grande Nação.
Ao comemorarmos o Dia da Consciência Negra,
celebramos também a memória de Zumbi dos Palmares, o inesquecível líder da Confederação dos Escravos
Rebelados, desaparecido neste dia, em 1695.
Seu exemplo de luta faz com que jamais esqueçamos um dos maiores crimes perpetrados contra a
humanidade: a escravidão, que nos deixou amargo
legado de dor física e sofrimento moral, até hoje lamentavelmente ainda representada pela desigualdade
nas condições básicas de vida e de desenvolvimento
econômico dos afro-brasileiros.
Se, de um lado, há muito a comemorar pelo processo de conscientização da sociedade e pelo inegável
êxito de políticas compensatórias, assim como pela
crescente abertura de novas oportunidades a esses
nossos irmãos antes tão discriminados, de outro lado
não devemos conter nossa indignação quando nos deparamos com estatísticas que ainda nos envergonham.
Além do aspecto da frequente carência socioeconômica, crimes, mutilações e assassinatos violentos
ainda se associam majoritariamente a essa parcela de
nossa população.
Segundo o IBGE, em 2010, no Brasil, 49.932
pessoas foram vítimas de homicídio e 70,6% das vítimas eram negras. Desses quase 50 mil assassinados,
53,5% eram jovens de 15 a 29 anos e 74,6% dos jovens assassinados eram negros também.
Só na cidade de São Paulo, 624 jovens foram
vítimas de homicídio em 2011 – 57% dos jovens assassinados também eram negros. Número que atinge
71% nos casos de jovens mortos em confronto com
a polícia.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em estudo divulgado no mês passado,
“tomando-se a população residente nos 226 Municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a chance
de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7
vezes maior, em comparação com os brancos. A possibilidade de um negro ser assassinado é oito pontos
percentuais maior – mesmo quando a comparação
envolve indivíduos de mesma escolaridade e de nível
socioeconômico semelhante.”
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Além disso, os negros são mais agredidos do que
os brancos também por policiais. Entre os pesquisados
que declararam ter sofrido agressão no ano anterior,
6,5% dos negros informaram que os agressores eram
policiais ou seguranças privados. Entre os brancos,
apenas 3,7% dos agredidos deram a mesma resposta.
Conforme a pesquisa, “um negro pilotando um
automóvel caro é considerado suspeito por 21% dos
PMs entrevistados. Apenas 2,6% declararam que considerariam suspeito um branco ao volante de um carrão.” Veja V. Exª como é discriminado um negro ainda
em nosso País.
Muito temos feito para recuperar e superar este
quadro. Porém, muito ainda há que se fazer, de modo
a resgatar esta enorme dívida social.
Ao tecer estes breves comentários, aproveito
para homenagear alguns de nossos mais ilustres afrodescendentes e o faço logicamente por amostragem
aleatória, uma vez que seria infindável citar expressivo número destas figuras, a quem o Brasil tanto deve,
sem incorrer na injustiça da omissão.
De Aleijadinho a Rui Barbosa e Machado de Assis; de Lima Barreto a Pixinguinha, Pelé, Mãe Menininha... São tão numerosas as figuras que merecem
aqui ser lembradas pelo que representam em nossa
história... Sem falar dos homens e mulheres que aqui
neste Congresso vêm contribuindo com suas grandes
ideias para a construção de um Brasil melhor.
Para não me alongar, quero dizer aos senhores
que devemos buscar uma superação definitiva para
esse quadro. Que a gente possa, todos nós, acabar
de uma vez por todas com esses resquícios de discriminação racial.
Aqui também temos de nos congratular pelo princípio de respeito mútuo, movido pelos mais profundos
sentimentos de união e de incondicional harmonia que
indubitavelmente habitam o coração de cada brasileiro.
É necessário, Sr. Presidente, que alertemos aqui
para essa situação de discriminação dos negros em
nosso País. Em cada época existe um tipo de discriminação, ora de uma categoria, ora de outra, mas o
negro sempre está na pauta. Na verdade, não é um
processo só de discriminação brasileira, mas também
de todos os que não adquiriram ainda o senso de civilidade, necessário para saber conviver com as minorias
ou com os desiguais.
Portanto, queremos aqui dizer que se hoje temos
desigualdade neste País, quer econômica, social, educacional ou intelectual, ainda predomina, ainda continua muito áspera e profunda essa discriminação ao
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afrodescendente. Nós temos que lutar, que trabalhar
pelo processo educacional, por todos os meios possíveis e desejáveis, para que possamos, de uma vez por
todas, eliminar esse tipo de discriminação que ainda
existe na sociedade brasileira.
Outro dia assistimos a uma propaganda na televisão feita por Ivete, a nossa grande cantora nacional,
em que ela dizia que qualquer tipo de tratamento diferenciado a pessoas desiguais é um tipo de repúdio
ou exploração a pessoas que estão em nível diferente.
Portanto, quero dizer que essa discriminação não
é aceitável por pessoas livres, por pessoas independentes, por pessoas que verdadeiramente são humanas e
têm o senso evidentemente da justiça social.
Há que se trabalhar, há que se lutar, há que se
fazer muito para que se possa verdadeiramente buscar
a harmonia nacional.
Quero crer que a nossa sociedade busca a paz
social, a tranquilidade, mas existem ainda alguns setores com esses resquícios que vêm desde o Brasil
colônia, desde quando se considerava o negro não
como ser humano, mas como talvez um animal ou
uma coisa qualquer.
Portanto, essas coisas têm que acabar, afinal, o
Brasil evoluiu, todos nós evoluímos. Todos temos que
entender que a sociedade é plural e o respeito tem
que continuar entre todos os segmentos sociais deste
País. Só não podemos, evidentemente, conviver com a
maldade, com a injustiça, com os preconceitos.
Fora isso, temos que entender que o Brasil é
um País em que a sua beleza, a sua riqueza estão
realmente nessa diferenciação cultural, no tipo de colonização, com pessoas diferenciadas, com imigrantes que vieram da Europa, os negros que vieram da
África, os índios que já estavam aqui como donos da
Pátria há muitos anos.
Essa miscigenação, esse caldeirão cultural que
fez essa beleza, essa tranqüilidade da população brasileira, onde todos podemos conviver no mesmo espaço,
todos nos respeitamos e todos sabem que aqui é um
País que tem lugar e espaço para todos. Portanto, por
isso temos que brigar, lutar, buscar todos os dias fazer
com que essa harmonia permaneça, que ela continue,
que a gente possa construir um País onde caibam todos, onde tenha espaço para todos e em que todos
possam se sentir felizes.
Nós temos certeza que essa luta não é só minha, essa luta não é só de alguns Senadores, não é
só do Paim que ali está, que tem brigado muito por
isso nesta Casa. Ao longo do tempo todo que o co-
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nheço, o Paim tem assumido as brigas, as lutas aqui
nesta Casa, pelas minorias sociais. Ainda hoje, lá na
Comissão de Direitos Humanos, eu ouvi falar do seu
pronunciamento, da tese que o senhor defende e, depois da sua saída, eu tive condições de reiterar ainda
aquilo que eu penso a respeito de V. Exª.
E, talvez, se a sua permanência nesta Casa fosse
por um mandato, dois ou três ou quatro, ou dez que
chegará, ela nunca mudou o seu tom. V. Exª não é monotemático, V. Exª é politemático, mas V. Exª abrange
todos aqueles setores das pessoas que são discriminadas, que são sofridas, que a maioria das vozes não
os alcança. A sua voz alcança a todos eles. Portanto,
aqui, tudo o que eu falar sobre discriminação é pouco
ainda em relação ao que V. Exª tem feito por aqueles
que na verdade mais sofrem neste País.
Portanto, em nome desses que são discriminados neste País, em nome desses que amanhã, ou seja
que hoje comemoram tantos anos de sofrimento neste
País, em nome de Zumbi dos Palmares, eu quero aqui
deixar a V. Exª esta homenagem pelo seu trabalho, pela
sua consciência, pela sua luta, pela sua assertiva de
saber escolher aqueles que mais precisam da voz dos
representantes do povo.
Portanto, Sr. Presidente, meu amigo Mozarildo
Cavalcanti, quero dizer a V. Exª que todos nós temos
que estar sempre perseverantes, lutando sempre para
tentar buscar as condições para que todos possam
permanecer em paz, inclusos, nesta sociedade em
que vivemos, neste Brasil tão bonito – país rico, país
feliz, de clima espetacular, país de riquezas abundantes, país de uma cultura espetacular, de um folclore
lindo, um país culturalmente perfeito. Mas nós temos
que diminuir essas distâncias que existem entre os
dominados e os dominadores.
Portanto, acredito que é o momento de refletirmos e buscarmos fazer com que as minorias se incorporem no processo produtivo, no processo intelectual,
no processo social, e que a gente possa viver em um
país harmônico, onde todos possam ter tranquilidade
e felicidade.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim,
que, tenho certeza, muito vai contribuir para o nosso
pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Osvaldo Sobrinho, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela grandeza, pela sua forma de
fazer política. V. Exª, que é um educador, que tem orgulho
de dizer que é um professor – e que bom se os nossos
professores todos tivessem hoje, na linha de V. Exª, um
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salário que lhes assegurasse viver com dignidade, como
V. Exª sempre defende. Sou seu parceiro nessa batalha para melhorar a qualidade de vida dos professores
e, consequentemente, dos alunos, mas quero, nessa
véspera de 20 de novembro, dizer a V. Exª que lutar por
aqueles que são discriminados é uma obrigação de todos nós, e V. Exª, claro, se refere a mim e o faz também
com muita competência. Sei que V. Exª defende os oprimidos, defende os injustiçados, defende os negros, os
brancos, os índios, os pobres, os deficientes, os idosos,
as mulheres, que também são tão discriminadas. Estão
aí as estatísticas que mostram que, infelizmente, a Lei
Maria da Penha veio, e não resolveu a violência contra as mulheres. Agora, amanhã, meu querido Osvaldo
Sobrinho, quero também lhe dizer que a Comissão de
Direitos Humanos deve votar um projeto que combate
todos os tipos de preconceito, abraçando os discriminados, e fiz questão que ele fosse votado no dia 20 de
novembro. Dialoguei com todos os setores, conversei
com todos, mexi no o texto. Como Relator, alterei o texto. É o PL que combate a discriminação em relação à
orientação sexual de cada um, mas fiz de uma forma tal,
meu querido Senador Osvaldo Sobrinho, que inclui em
uma única lei. Não fiz uma lei específica. Tive o cuidado
de, inclusive, preservar o direito de opinião de posição
dos religiosos; tive o cuidado de não entrar na política
da homofobia; tive o cuidado de que essa redação por
nós dada – e não é por mim, mas por nós dada – vá na
linha, sim, do combate ao ódio, à intolerância, à agressão e ao assassinato de pessoas por pura discriminação. Por isso, eu fiz o aparte a V. Exª, aproveitando este
momento – sei que V. Exª, em sua grandeza, entende
–, porque amanhã vai ser um dia histórico também lá
na Comissão de Direitos Humanos. Espero que a gente consiga o entendimento, sem agressão, sem baixo
nível, sem desaforo, sem um ofender o outro, mas que
cada um coloque o seu ponto de vista. Eu lhe digo que
estou com a alma leve, com o coração batendo – eu
diria – bem forte, porque sei que esse projeto persegue
a Justiça, ele a persegue; não é que ele vá conseguir
a Justiça plena, mas ele vai na linha de querer Justiça.
Por isso, ao fazer esse aparte, eu sei que estou falando para o Brasil sobre aquilo que vou relatar amanhã.
Acho que a gente conseguiu, meu querido Senador
Osvaldo Sobrinho, tirar aquele ranço, porque um dizia:
“Eu sou contra o 122, porque sou contra”. Outro: “Sou a
favor, porque sou a favor.” E não entravam no mérito da
questão. Eu acho que nessa visão ampla, dialogando
com todos, com a OAB, com a CNBB, ontem ouvi, na
tribuna, o Senador Eduardo Lopes dizendo que estava
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entusiasmado com a redação que ora surgia. Enfim,
eu tentei tudo. Àqueles que têm dúvida, eu não nego
minhas posições: sou católico, apostólico, como dizem,
fui conselheiro até mesmo da CNBB, no Rio Grande do
Sul, e tenho três filhos evangélicos. Então, não venham
para cima de mim com esse papo de que é contra esse
ou aquele setor. Esse texto não é contra ninguém; é a
favor. É a favor da humanidade, é a favor do bom senso
e é contra todo tipo de violência. Peço a V. Exª desculpa pelo tempo que usei, mas acho que num aparte a V.
Exª meus argumentos crescem, porque estou falando
com um grande Senador da República, que sempre
tem se manifestado contra todo tipo de discriminação.
Parabéns a V. Exª!
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Obrigado pelo aparte, que incorporo ao meu pronunciamento, até porque é nessa linha
que acredito que temos de trabalhar aqui no Congresso Nacional.
Amanhã será um dia importante para a Comissão de Direitos Humanos, em que suas teses serão
aprovadas. Sinto eu não poder estar lá amanhã, porque eu viajo nesta madrugada para a Guatemala, onde
vou a um encontro para falar sobre Direitos Humanos.
A Maçonaria da América toda estará reunida lá para
conversar sobre esses assuntos – são teses importantíssimas –, e eu vou representar a Grande Oriente
do Estado do Mato Grosso. Portanto, estarei lá para
discutir e conversar sobre esse tema, mas espero que
V. Exª nos represente também nessa Comissão e diga
que os pontos de vista de V. Exª, as suas teses, são
minhas teses também, e eu estarei sempre presente,
porque acompanho o seu trabalho, a sua luta.
Portanto, eu quero dizer que hoje também foi um
dia feliz para todos nós. Na Comissão de Educação,
o Senador Cyro conseguiu, na sua Presidência, um
trabalho importantíssimo nesses últimos dois meses,
três meses, quando o Plano Decenal da Educação,
em todos os seus itens, foi logicamente estudado,
foi discutido, e nós pudemos chegar a um texto final,
relatado pelo nosso Senador do PSDB – não, não é
Aloysio, é o nosso Senador do Paraná –, Alvaro Dias,
que fez um grande trabalho, um trabalho espetacular.
É o trabalho que nós esperávamos para a educação.
E para nós, que trabalhamos em educação e
gostamos de educação, estávamos lá discutindo, foram as melhores reuniões que nós tivemos em torno
de educação – ideias avançadas, o pessoal pensando alto, pensando com o coração aberto, fazendo a
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política educacional de inclusão daqueles que estão
excluídos. É um trabalho espetacular.
Portanto, eu quero, neste momento aqui, dizer
que hoje foi um dia feliz aqui no Senado da República,
quando, nas Comissões, tanto de Direitos Humanos,
como na Comissão de Educação, se levantaram teses
importantes que eu tenho certeza de que muito vão
melhorar a educação deste País.
E nós só poderemos incluir esse pessoal que
aqui está no meu pronunciamento, só podemos fazer
Justiça ao afrodescendente e a outras categorias se
nós investirmos em educação, que é um processo restaurador, o processo salvador. O processo que levanta
as pessoas é o processo educacional. Não existe outra
forma de ascensão social; não existe outra forma de inclusão social; não existe outra forma de fazer o elemento
crescer, a não ser através do processo educacional.
E, aqui, nesta Casa, nós temos feito isso, junto
com a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos, que fez um trabalho muito bom nesse
sentido. Esse texto que será aprovado, terminativo na
Comissão e que será o plano para o Brasil para os próximos dez anos, eu tenho certeza de que é o plano à
altura do Brasil de hoje. Se não for vetado, é o plano
que nós teremos para fazer uma grande educação para
este País. E é o de que nós precisamos.
Milagres não virão de outros lados, Sr. Senador,
milagre virá através do ensinamento, da cultura, da
ciência, da tecnologia, da pesquisa, da inclusão do cidadão neste processo. E, aí, eu tenho certeza de que
a gente pode pensar num Brasil melhor, num Brasil
que possa explorar essas riquezas todas que estão
aí, mas que somente com conversa não explora. Um
Brasil que possa acabar com a fome e com a miséria,
mas isso só pode ser feito através do processo educativo, buscando, incorporando pessoas nesse processo
de produção, com novas tecnologias, aproveitando o
que o mundo produz em termos de condições para
explorar os recursos naturais.
Portanto, eu acredito que nós estamos avançando. Dificuldades existem, mas eu acredito que a boa
vontade para resolvê-las está aqui dentro desta Casa.
Para encerrar o meu pronunciamento, deixando
aqui, porque amanhã é o Dia da Consciência Negra,
o meu abraço fraternal a todos os meus amigos desse
Brasil afora, que, independentemente da cor da pele,
têm trabalhado e lutado para tornar este Brasil mais
colorido, mais bonito, mais alegre, mais feliz, mais soberano – um País à altura daqueles que na verdade
o estão fazendo.
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Portanto, Sr. Presidente, quero aqui agradecer
a oportunidade e dizer que estaremos lá, também,
na Guatemala, nestes três dias que se seguem, defendendo essas teses importantes para a inclusão do
homem no mundo moderno, mas também as teses
da libertação, as teses que constroem homens livres,
independentes e de bons costumes.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade
e meu abraço a todos os afrodescendentes e a todos
aqueles que ainda esperam por Justiça neste País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Moka, indago a
V. Exª. Temos apenas três minutos para encerrar esta
sessão. Se V. Exª quiser usar esses três minutos...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o Vou usar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ocupo, mais uma vez, a tribuna, para tratar desse
conflito em Mato Grosso do Sul, entre os produtores
rurais e os índios.
Na manhã de hoje, em Campo Grande, os produtores rurais de vários Municípios sul-mato-grossenses
invadiram a sede da Fundação Nacional do Índio. Veja,
Sr. Presidente, a que ponto chegou essa situação.
Quer dizer, eu aqui, e os produtores rurais invadindo a Fundação Nacional do Índio. O que é isso? É
a falta de credibilidade. Quer dizer, os produtores rurais não conseguem mais esperar. Promete-se solução
daqui a 45 dias, daqui a 60 dias; a solução não vem,
mas as invasões continuam no Mato Grosso do Sul.
Aí, os produtores rurais chegam a esse...
E é difícil até pedir a um produtor rural que não
faça isso, porque você, como liderança, não conseguiu
fazer com que aquilo que se espera do Governo Federal e, em especial, do Ministro da Justiça...
Já falei, pelo menos uma vez aqui, que, se acontecer esse enfrentamento, levando-se a uma consequência que possa provocar algum tipo de agressão... E
não há outro jeito de não responsabilizá-lo, Senador
Figueiró. Como pode acontecer neste momento uma
situação como essa?
Então, há uma decisão do Supremo. Diziam para
os produtores: na hora em que o Supremo decidir, o
Governo vai adotar uma posição para resolver essa
situação. Decidiu, há uma decisão, não há solução.
Nós ouvimos a Presidente da Funai, que esteve aqui.
Não há uma solução.
O Governo tem de chamar para si a responsabilidade de resolver o conflito, porque as propriedades estão
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invadidas, os produtores estão fora das suas propriedades,
e o pior de tudo, além disso, é que continuam sucessivas
invasões. Isso, evidentemente, que vai parar... A Acrissul,
recentemente, anunciou um leilão de bois para arrecadar fundo exatamente para criar uma guarda armada,
alguém que possa proteger essas propriedades.
Eu sei que o tempo é mínimo, Sr. Presidente, mas
eu não poderia, ainda nesta sessão, deixar de registrar
e lamentar o que está acontecendo no meu Estado, o
Mato Grosso do Sul. Quero encerrar, porque V. Exª já
me advertiu do tempo, dizendo o que eu gostaria de
estar anunciando aqui é que, finalmente, o Governo
Federal, o Ministro da Justiça e a Presidente da Funai
encontraram uma alternativa, uma solução para dirimir
um conflito que, se não for atendido de imediato, vai
levar a um enfrentamento. E Deus sabe o que pode
acontecer num enfrentamento como este.
Quero registrar isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 109, de 14 de novembro de 2013, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, em resposta ao Requerimento
nº 992, de 2013, de informações, de autoria do
Senador Aécio Neves;
– Nº 303, de 14 de novembro de 2013, da Ministra
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em resposta ao Requerimento nº 1.000, de 2013, de
informações, de autoria do Senador Aécio Neves;
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 245, de 14 de novembro de 2013,
do Ministro de Estado de Minas e Energia, por meio
do qual solicita dilatação do prazo para entrega das
informações solicitadas no Requerimento nº 885, de
2013, de informações, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 20

371

83277

372

83278 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

373

83279

374

83280 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

375

83281

376

83282 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

377

83283

378

83284 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

379

83285

380

83286 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

381

83287

382

83288 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

383

83289

384

83290 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

385

83291

386

83292 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

387

83293

388

83294 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

389

83295

390

83296 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

391

83297

392

83298 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

393

83299

394

83300 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

395

83301

396

83302 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

397

83303

398

83304 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

399

83305

400

83306 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

401

83307

402

83308 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

403

83309

404

83310 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

405

83311

406

83312 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

407

83313

408

83314 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

409

83315

410

83316 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

411

83317

412

83318 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

413

83319

414

83320 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

415

83321

416

83322 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

417

83323

418

83324 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

419

83325

420

83326 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

421

83327

422

83328 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

423

83329

424

83330 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

425

83331

426

83332 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

427

83333

428

83334 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

429

83335

430

83336 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

431

83337

432

83338 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

433

83339

434

83340 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

435

83341

436

83342 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

437

83343

438

83344 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

439

83345

440

83346 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

441

83347

442

83348 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

443

83349

444

83350 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

445

83351

446

83352 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

447

83353

448

83354 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

449

83355

450

83356 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

451

83357

452

83358 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

453

83359

454

83360 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

455

83361

456

83362 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

457

83363

458

83364 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

459

83365

460

83366 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

461

83367

462

83368 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

463

83369

464

83370 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

465

83371

466

83372 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

467

83373

468

83374 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

469

83375

470

83376 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

471

83377

472

83378 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

473

83379

474

83380 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

475

83381

476

83382 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

477

83383

478

83384 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

479

83385

480

83386 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

481

83387

482

83388 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

483

83389

484

83390 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

485

83391

486

83392 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

487

83393

488

83394 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

489

83395

490

83396 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

491

83397

492

83398 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

493

83399

494

83400 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

495

83401

496

83402 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

497

83403

498

83404 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

499

83405

500

83406 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

501

83407

502

83408 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

503

83409

504

83410 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

505

83411

506

83412 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

507

83413

508

83414 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

509

83415

510

83416 Quarta-feira 20

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

Quarta-feira 20

511

83417

512

83418 Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Os pareceres que acabam
de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 608 e 619, de 2013, do Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 17, de
2010; e 48, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 608/13 – CDH
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição
combinado com o § 1º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2010, que
proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição
e a propaganda de produtos nacionais e importados,
de qualquer natureza, bem como embalagens, destinados ao público infantojuvenil, reproduzindo a forma
de cigarros e similares, bem como rejeitou a Emenda
nº 1-CAE.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta.
OF. Nº 619/13 – CDH
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição
combinado com o § 1º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em Método Braille nos restaurantes,
bares e lanchonetes.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com referência aos Ofícios nºs 608 e 619, 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 apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.309, de 2013, da Comissão de Assuntos
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Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
386, de 2012 – Complementar.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.310, de 2013, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 101, 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 (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência
recebeu o Ofício nº 196, de 2013, da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 91, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 196/2013/CE
Brasília, 19 de novembro de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor,
Senador Álvaro Dias, ao Projeto de Lei da Câmara nº
91, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Deputado Deley, que “Modifica a Lei nº 10.891, de 9
de julho de 2004, instituindo penalidade ao atleta que
violar regras antidoping”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco União e Força/PTB – RR) – Com referência
ao Ofício nº 196, 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 Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu,
da Senhora Presidente da República, as seguintes
Mensagens:
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– nº 504, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 352,
de 2011, da Senadora Ana Amélia, que 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 incluir tratamentos entre as
coberturas obrigatórias, sancionado e transformado na Lei nº 12.880, de 2013; e
– nº 507, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 22,
de 2009 (nº 7.162/2002, na Casa de origem, da
Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do novo Prédio da Administração da Faculdade de Direito, no Campus da
Universidade Federal do Amazonas, na cidade
de Manaus, sancionado e transformado na Lei
nº 12.882, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
AVISO Nº 91, DE 2013
Aviso nº 1.453-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.602 (SF), de 11 de
julho de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 019.416/20130, na Sessão Ordinária de 13-11-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentaram.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 92, DE 2013
Aviso nº 1.466-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, , cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do
processo nº TC 000.892/2013-0, na Sessão Ordinária
de 13-11-2013, acompanhado do Relatório e do Voto
que o fundamentaram.
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Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 93, DE 2013
Aviso nº 1.470-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.599 (SF), de 11 de
julho de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 019.414/20137, na Sessão Ordinária de 13-11-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentaram.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os Avisos, apensados
aos processados das respectivas Resoluções, vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
o Aviso nº 1.742, de 2013, na origem, do Tribunal
de Contas da União, comunicando o recebimento de
cópia do Requerimento nº 985, de 2013, do Senador
Aécio Neves, a autuação, naquele Tribunal, sob o TC032.112/2013-0 e remessa ao setor competente para
as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.742-GP/TCU
Brasília, 18 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.418(SF), de 14-11-2013,
mediante o qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
cópia do Requerimento nº 985, de 2013, de autoria do
Senador Aécio Neves, solicitando “informações relativas
às obras públicas, financiadas com recursos federais,
que se encontram paralisadas (entendendo-se como
paralisadas as que estão com seu andamento interrompido por mais de um ano)”.
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A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.112/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamim Zymler, na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Aviso nº 1.742, de
2013, foi juntado ao processado do Requerimento nº
985, de 2013.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, comemoraremos hoje (20), o Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão à morte do
líder negro Zumbi dos Palmares, um símbolo da luta
pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro.
Este dia, que já é feriado em 1.047 municípios de 17
Estados – AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT,
PB, PA, RJ, RS, SC, SP e TO –, impulsiona a cada ano
a reflexão sobre as questões étnico-raciais em nosso
país e que afetam uma população que representa ����
atualmente, 50,6% da nossa sociedade.
Nesta reflexão, não podemos esquecer os números da violência que atinge a população negra desse
tão diversificado país. Nos últimos tempos, as estatísticas mostram que a cada dia, mais jovens negros
do que jovens brancos estão morrendo por homicídio
no país. Estudo realizado pelo Conselho Nacional de
Juventude (Conjuve) revela que em 2010, 49.932 pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil, perfazendo
uma média de 26,2 pessoas a cada 100 mil habitantes.
Deste total, pasmem senhores senadores e senadoras,
70,6% das vítimas eram negras.
Dados recolhidos pelo DataSUS, do Ministério da
Saúde e do Mapa da Violência 2011 também mostram
que em 2010, 26.854 jovens com idade entre 15 e 29
anos foram vítimas de homicídio, Estas vítimas perfazem 53,5% do total. Ficamos sabendo que 74,6% dos
jovens assassinados eram negros e 91,3% das vítimas
de homicídio eram do sexo masculino. Já as vítimas jovens (ente 15 e 29 anos) correspondem a 53% do total
e, entre 2000 e 2009, a diferença entre jovens brancos
e negros saltou de 4.807 para 12.190 homicídios. Situado no período de 2002 a 2010, os dados do Mapa da
violência 2012 revelam que, em dez anos, morreram
assassinados no país, 272.422 cidadãos negros, com
uma média de 30.269 assassinatos ao ano.
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Conforme os dados disponíveis no Mapa da violência 2012, considerando o conjunto da população,
entre 2002 e 2010, as taxas de homicídios brancos caíram de 20,6 para 15,5 homicídios – queda de 24,8%
– enquanto a de negros cresceu de 34,1 para 36,0 –
um aumento de 5,6%.
Os números citados são reforçados pelos dados de
outra pesquisa. Intitulada “Violência contra a juventude
negra no Brasil”, pesquisa realizada pelo DataSenado,
em outubro último de 2012, revelou que a maioria dos
homicídios que ocorrem no Brasil atinge mais as pessoas jovens. Conforme os dados, do total de vítimas
em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos. Mas
o recorte de raça revela que desses, 75% são negros.
Nesta pesquisa – feita com 1.234 pessoas de 123
municípios –, a maioria (66,9%) dos entrevistados – pessoas com 16 anos ou mais e que têm acesso a telefone
fixo – afirmou serem os negros as principais vítimas
de violência. Apenas 14% disseram serem os brancos.
Três por cento apontam os indígenas e 1% os asiáticos.
No contexto regional, o Mapa da Violência 2012,
mostra que a Região Norte, com 125,5% de casos,
foi a que evidenciou o maior crescimento no número
de homicídios negros no país, entre 2002 e 2010. Em
Roraima, em 2002, foram registrados 21 casos de
homicídios de pessoas brancas, enquanto o total de
negros assassinados foi 91. Em 2010, ano que fecha
o período da pesquisa, foram assassinados em Roraima, oito brancos contra 103 negros.
Com base nestes números, o ordenamento das
unidades da federação pelas taxas, mostrou que foi
de 8,5 em Roraima, no ano de 2010. Os números do
período estudado são reveladores do grau de discriminação com a população negra em nosso Estado. Com
base nos dados destas pesquisas, chegamos, portanto, à conclusão de que há no país, uma tendência à
mortalidade seletiva, direcionada à população negra.
Olhar oficial lançado sobre este fenômeno começou em 2007, quando o Fórum Nacional da Juventude
Negra lançou a campanha nacional “Contra o Genocídio da Juventude Negra”. Este olhar tomou corpo com
a realização da Primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude que resultou na escolha
de 22 prioridades, entre as quais se destaca o combate aos homicídios de jovens negros no Brasil; uma
pauta, que na esfera oficial, está diretamente ligada à
Secretaria Geral da Presidência da República-SG, da
Presidência da República.
É não deixando que esqueçamos nosso passado sombrio e provocando nossas mentes sobre a realidade atual de violência que dizima nossos jovens,
em geral, negros, que destaco a passagem deste Dia
Nacional da Consciência Negra.
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E começo citando que há alguns dias, o Senado
Federal tem sido palco de um polêmico debate. Um debate político, mas, principalmente, histórico, cultural e
não menos econômico e de caráter humano: o trabalho
escravo no Brasil. No país que aboliu a escravidão há
125 anos, o tema parece até assombração, coisa do
passado. A escravidão pertence a um tempo distante
de nossa história; tempo este, que procuramos esquecer, mas que, infelizmente, não podemos.
Como bem escreveu o grande abolicionista Joaquin Nabuco,
“A escravidão permanecerá por muito tempo
como a característica nacional do Brasil. Ela
espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma
que recebeu a natureza virgem do país, e foi a
que ele guardou; ela povoou-o como se fosse
uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; (...)”.
O mais importante e o mais popular dos abolicionistas que tivemos, se hoje por aqui estivesse, estaria
envergonhado de todos nós, que, apesar das leis em
vigor, ainda não conseguimos extirpar da nossa sociedade tão danosa prática.
Este debate apareceu, na semana passada, na
discussão travada a respeito do Projeto de Lei do Senado (PLS) 432/2013, que regula a expropriação de propriedades urbanas e rurais, quando ficar comprovada
a prática de trabalho escravo. Como não há divergência
acerca da expropriação, o debate girou em torno da abrangência do conceito de trabalho escravo, especialmente,
a criminalização do trabalho “exaustivo ou degradante”.
Mas, o fato é que estamos às voltas com este
assunto, porque temos, sim, no seio de nossa sociedade, e, consequentemente, neste Parlamento, também, profundas e inconciliáveis divergências, acerca
do conceito de trabalho escravo. Nesta Casa de Leis,
há aqueles que defendem que o fato de trabalhadores rurais serem submetidos a uma jornada extensa,
não pode ser considerado trabalho escravo. Os parlamentares que assim pensam, dizem que esse tipo
de trabalho pode não ser “saudável” nem “legal”, mas
também não pode ser chamado de trabalho escravo.
Esta mesma mentalidade constrói o ideário segundo o qual, a falta de vínculo trabalhista formal ou o
oferecimento de moradias precárias, não é escravidão.
Aliás, afirmam os defensores dessa tese, que precariedade para trabalhador é coisa natural. O trabalho
escravo deve ser coisa natural para quem está por trás
dos números da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estima existirem, em todo o mundo, pelo
menos 12 milhões de pessoas vivendo como escravas.
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No Brasil, desde 1995, mais de 42 mil pessoas
foram libertadas do trabalho escravo, nas zonas rural e
urbana, que estavam vivendo sob condições subumanas
em bordéis, na produção de carvão para siderurgia, de
cana-de-açúcar, de grãos, de algodão, de erva-mate, e
de pinus, assim como na pecuária bovina, nos desmatamentos, entre outras atividades degradantes.
Os que defendem que trabalhar em condições
desumanas pode não ser “saudável” nem “legal”, mas,
também, não é trabalho escravo, estão numa posição
certa. Coerentes com o que pensam, estes parlamentares defendem os interesses seus e de seus pares; produtores rurais, que costumam descumprir a lei trabalhista.
Junto com estes descumpridores da lei, os defensores de condições precárias de trabalho, pertencem a
um segmento de nossa sociedade, e vieram para cá,
exatamente para assegurar formas de vivências sociais, em que deve prevalecer a subalternidade e não
a igualdade de direitos entre os cidadãos e cidadãs,
independentemente de classes sociais.
Mas, senhoras e senhores senadores, contra a
prática de trabalho escravo, temos, felizmente, o Código
Penal. De 1940 e reformado em 2003, o Código Penal
estabelece em seu artigo 149, que trabalho degradante
e jornada exaustiva também são formas de escravidão.
No que toca à redução a condição análoga de
trabalho escravo, diz este artigo: “Reduzir alguém a
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.”
Este artigo, senhores senadores, determina a pena
de reclusão, no período de dois a oito anos, e mais uma
multa, “além da pena correspondente à violência”. Nas
mesmas penas, estabelece o parágrafo primeiro deste
artigo, incorrem aquelas pessoas que venham a cercear
“o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”, ou ainda
quem “mantém vigilância ostensiva no local de trabalho
ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”.
O parágrafo segundo do mesmo artigo, estabelece
ainda, que a pena deve ser aumentada pela metade,
no caso de o crime vir a ser cometido, “contra criança
ou adolescente”ou “por motivo de preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou origem”.
Como podemos constatar, nosso Código Penal,
que garante a dignidade humana, prevê o crime de
trabalho escravo em quatro situações: cerceamento de
liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida,
condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva.
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Para punir o crime de trabalho escravo temos,
também, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
e a Constituição para julgar se o trabalho é ou não degradante e se a jornada é ou não exaustiva.
E não estamos sós. A Convenção 29 da OIT, define o trabalho forçado como sendo “todo trabalho ou
serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de
espontânea vontade”. Segundo a OIT, em quase todos
os países, há escravidão de nativos e também de estrangeiros. No planeta, pessoas em situações vulneráveis, como mulheres, crianças, migrantes e indígenas
sem documentos são os principais alvos do trabalho
escravo no planeta. Os migrantes, que geralmente,
entram ilegalmente nos países, têm passaportes confiscados pelos exploradores.
Em todo o mundo, a prática de trabalho escravo é
um bom negócio, porque barateia os custos com mão
de obra. Por isso, a tentativa dos produtores rurais brasileiros, que praticam este tipo de crime, de mudar o
conceito de trabalho escravo, exatamente para gerar
insegurança jurídica.
O Brasil aboliu formalmente o trabalho escravo em
13 de maio de 1888. No entanto, permanecem situações
que, se não são clara escravidão, são, no mínimo, semelhantes ao trabalho escravo, com o cerceamento da
liberdade e a não promoção da dignidade do trabalhador.
No Brasil moderno, o que seria, então, o trabalho
escravo, senhores legisladores, senão aquele em que
o trabalhador não consegue se desligar do patrão por
fraude ou violência, sendo, portanto, forçado a trabalhar contra sua vontade, em condições desumanas ou
sendo obrigado a trabalhar por tantas horas seguidas,
ainda que seu corpo não aguente? Não seria “saudável”
mas, seria certo um ser humano ser dono de outro?
Nesta Casa, os debates estão centrados nos
termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes”.
Seria um debate desnecessário, não fossem as forças
ultrapassadas, que busca resgatar estes termos, com o
fim nítido de suavizar as práticas do crime de trabalho
escravo. Por isso, mesmo, precisamos estar atentos e
fortes. A sociedade contemporânea exige que asseguremos a manutenção do conceito que já temos; um
conceito, aliás, que é conhecido e aplicado em leis já
consolidadas e que tem reconhecimento internacional.
No Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo,
a maioria dos juízes tem, frequentemente, se baseado
no Código Penal, no trato de processos com denúncia de condição análoga a de escravo. Recentemente,
ao tratar de denúncia recebida no tocante à condição
análoga a de escravo, o STF confirmou novamente
que os elementos de execução “jornada exaustiva” e
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“condições degradantes” são integrantes do tipo penal, como podemos constatar na seguinte passagem:
“EMENTA PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO
ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO
MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO DIRETA CONTRA A LIBERDADE DE IR
E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA.
Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a
coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção,
bastando a submissão da vítima a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva ou a condições
degradantes de trabalho, condutas alternativas
previstas no tipo penal. A escravidão moderna
é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa
e não como pessoa humana, o que pode ser
feito não só mediante coação, mas também pela
violação intensa e persistente de seus direitos
básicos, inclusive do direito ao trabalho digno.
A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas
segundo a sua livre determinação. Isso também
significa reduzir alguém a condição análoga à
de escravo. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo.
Se a violação aos direitos do trabalho é intensa
e persistente, se atinge níveis gritantes e se
os trabalhadores são submetidos a trabalhos
forçados, jornadas exaustivas ou a condições
degradantes de trabalho, é possível, em tese, o
enquadramento no crime do art. 149 do Código
Penal, pois os trabalhadores estão recebendo
o tratamento análogo ao de escravos, sendo
privados de sua liberdade e de sua dignidade.”
Por seu lado, o Ministério Público do Trabalho,
depois de ouvir a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, editou, por consenso dos
seus membros, duas orientações, compreendendo os
dois elementos, em questão.
A “Orientação 3”, diz: “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física
ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e
decorra de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade”.
A “Orientação 4”, afirma: “Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dig-
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nidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos
direitos fundamentais do trabalhador, em especial os
referentes a higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos
da personalidade, decorrentes de situação de sujeição
que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade
do trabalhador.”
Nesta Casa de Leis, faço parte do grupo daqueles
que entendem que a vida é antes de qualquer coisa,
um direito humano. Pensamos que, tendo o homem
o direito humano à vida, deve ter também garantidos
seus direitos de cidadania, esteja onde estiver; em
casa, no trabalho, no lazer, nos grupos religiosos, nas
manifestações públicas e por ai vai.
Pensando assim, nós, parlamentares do PT, junto com o governo federal, estamos apresentando uma
série de propostas de modificação, supressão e complemento ao PLC 432/2013, que trata da regulamentação da expropriação dos imóveis onde houver prática
de trabalho escravo.
No que concerne à expropriação de imóveis, propomos que a propriedade, seja rural ou urbana, onde
for localizada a exploração de trabalho escravo seja
expropriada e destinada à reforma agrária e a programa de habitação popular, sem qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Também com relação à exigência da comprovação de exploração, feita diretamente pelo proprietário,
conforme está posto no PLS, descartamos o direito
do proprietário de alegar desconhecimento da prática
de trabalho escravo, quando praticados por preposto,
dirigente ou administrador.
Evidentemente, buscamos resguardar o proprietário de age de boa fé, e que não esteja na posse
do imóvel (nos casos de arrendamento, aluguel, comodato, etc.) apenas podendo ser responsabilizado
quando comprovado em juízo que teve conhecimento,
participou ou beneficiou-se da exploração. Estamos,
portanto, em sintonia com o pensamento da OIT, dos
movimentos sociais, das maiores empresas do país,
que compõem o Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo, assim como com o STF, que se baseiam no conceito já mencionado.
Fato é que juntando os fatos, hoje quando eu
passava perto do museu do Parlamento (aqui nesta
casa), olhei, detidamente, para aquelas escuras cadeiras. Imaginei sentado numa delas, o abolicionista de
origem ilustre, que, como escritor, advogado e político,
escreveu, juntamente com Castro Alves, o poeta dos
escravos, uma belíssima parte da história abolicionista de nosso país.
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Lembrei que, como ele previu, a escravidão ainda
hoje está presente em muitas cabeças. Conclui, pois,
que, apesar dos nossos avanços, ainda se mantém viva
em alguns corações e mentes, o fervor pela escravidão.
Deixo, portanto, aqui, para reflexão, o que diz
a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em
seu artigo 5º: “Ninguém será submetido a tortura nem
a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.”.
No caso da violência sofrida pela população jovem e negra brasileira, cabe reafirmar com veemência,
que o direito de todos os cidadãos e cidadãs à vida é
uma prerrogativa constitucional. Assim sendo, como
então aceitarmos que os poderes instituídos cruzem
os braços, tapem os ouvidos e fechem os olhos diante das atrocidades e injustiças que atingem nossa juventude negra?
Nobres colegas, nossa geração não pode contribuir com a tentativa de esquecimento do passado cruel
que foi a escravidão para os nossos afro-brasileiros.
Nós, legisladores, não podemos nos equivocar no ato
de estabelecermos avanços em nossas leis.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente. São 30
segundos...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – ... lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – para uma informação relevante...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – ... que será realizada
sessão deliberativa...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... e importante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, nós
temos o...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Enquanto V. Exª me explica, eu posso...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às
14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47; e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Ângela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
8
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
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de
2012 (nº 6.397/2013, naquela Casa), do Senador
Romero Jucá, que altera as Leis nºs 4.737, de
15 de julho de 1965, 9.096, de 19 de setembro
de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para diminuir o custo das campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 1.281, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp;
– favorável ao Substitutivo da Câmara, renumerando-se o § 2º do art. 91-A da Lei nº 9.504,
de 1997, como § 4º do art. 65 da mesma Lei,
e o § 7º do art. 47 do mesmo diploma legal
como § 8º, ambos introduzidos pelo art. 3º do
Substitutivo; mantendo-se os seguintes dispositivos do texto aprovado pelo Senado:
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– no art. 2º: a introdução do § 6º do art. 44 da
Lei nº 9.096, de 1995;
– no art. 3º: o caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de
1997; o § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504, de 1997;
o inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504, de 1997;
o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 9.504,
de 1997; a introdução do caput e do parágrado único do art. 36-B da Lei nº 9.504, de 1997;
o inciso IV do art. 51 da Lei nº 9.504, de 1997,
suprimindo-se o inciso V do mesmo dispositivo
inserido pela Câmara dos Deputados; e a introdução do art. 93-A da Lei nº 9.504, de 1997.
10
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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
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nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
12
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.
13
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.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
15
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).
16
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).
17
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).
18
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).
19
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando
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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).
20
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).
21
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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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).
25
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).
26
REQUERIMENTO Nº 1.237, 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).

23
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013

27
REQUERIMENTO Nº 1.239, 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).

24
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013

28
REQUERIMENTO Nº 1.247, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zezé Perrella, soli-
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citando 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).
29
REQUERIMENTO Nº 1.303, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.303, de 2013, do Senador Sérgio Sou-
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za, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Sociais (violência doméstica e
familiar contra a mulher).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 31 minutos.)
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Ata da 208ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de Novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Flexa Ribeiro, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Paulo
Paim, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Davim e Ricardo Ferraço.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 38 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP
– RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. GSLHEN Nº 112/2013
Brasília, 19 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Tendo em vista missão oficial para qual fui designado por esta Casa, por meio do Requerimento nº
1.242, de 2013, para integrar a delegação brasileira na
Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar
nas Nações Unidas, em Nova Iorque, EUA, no período
de 13 a 15 de novembro, encareço que seja considerada minha presença na votação nominal ocorrida na
Sessão Deliberativa no dia 12 de novembro, haja vista
a necessidade do meu deslocamento às 18 horas, do
mesmo dia, a fim de cumprir a missão oficial citada.
Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira,
Senador da República.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência, em atendimento ao Ofício nº 399, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, determina a reconstituição do
processado do Projeto de Lei do Senado nº 89, de
2007, nos termos do art. 267, do Regimento Interno.
É o seguinte o Ofício:
OF. 399/2013/CAE
Brasília, 12 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do artigo 267, do Regimento Interno do Senado Federal, a
reconstituição do Projeto de Lei do Senado nº 89 de
2007, em virtude do extravio do referido processado,
conforme comunicação do relator da matéria, Senador Cyro Miranda.
Encaminho, anexos, as notas taquigráficas da
71ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos,
na qual foi feita a referida comunicação, e ainda, os
documentos que constarão do processado do Projeto
de Lei do Senado nº 89 de 2007.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, para as providências.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Ofício nº 1, de 2013, do Presidente Eventual
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 627, de 2013, comunicando a instalação do
Colegiado bem como a eleição de seu Presidente, Senador Walter Pinheiro, Vice-Presidente, Deputado Cândido Vaccarezza, e Relator, Deputado Eduardo Cunha.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 1/MPV627-2013
Brasília, 20 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 627, de 12 de novembro de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Walter Pinheiro
Vice-Presidente: Deputado Cândido Vaccarezza
Relator: Deputado Eduardo Cunha
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Senador Walter Pinheiro, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP
– RS) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 84, DE 2013
Institui a Comenda do Mérito Olímpico, a ser
conferida pelo Senado Federal aos atletas
brasileiros que se destacarem nas competições olímpicas e paralímpicas.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituída, no âmbito do Senado Federal,
a Comenda do Mérito Olímpico, destinada a agraciar
atletas brasileiros que tenham se destacado em competições olímpicas e paralímpicas.
Art. 2º A comenda será concedida pela Mesa Diretora do Senado Federal e será acompanhada da concessão de diploma de menção honrosa ao agraciado.
Art. 3º A cerimônia de entrega da comenda será
realizada em sessão do Senado Federal especialmente
convocada para esse fim.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação
O Brasil é um país que vem se destacando internacionalmente em diversos setores. Entretanto,
nossos resultados no campo esportivo ainda não
refletem a nova posição que ocupamos no cenário
internacional.
Não obstante haja uma cultura esportiva bastante disseminada no País, somos deficientes no campo
da preparação de atletas de alto rendimento. Esse fato
tem se refletido em nosso desempenho em competições internacionais. Nos Jogos Olímpicos de 2012, em
Londres, o Brasil ficou em 22º lugar no quadro geral de
medalhas, tendo obtido o total de 17 premiações: três
de ouro, cinco de prata e nove de bronze. Essa marca
está, evidentemente, muito aquém do nosso potencial.
Para mudar esse quadro, o Governo Federal lançou o Plano Brasil Medalhas 2016, que tem o objetivo
de colocar o Brasil entre as dez maiores potências
olímpicas do mundo. O objetivo é fomentar o esporte
de alto rendimento em todas as suas dimensões, da
garantia do sustento do atleta à construção de instalações condizentes com o treinamento qualificado. Estão
previstas, também, bolsas para técnicos, investimentos
em tecnologia e outras ações. Ao todo, pretende-se investir, além do orçamento consignado ao Ministério do
Esporte, um bilhão de reais ao longo do ciclo olímpico,
que vai de 2013 a 2016.
Nesse contexto, consideramos necessário que o
Senado Federal participe dos esforços de valorização
do esporte e de reconhecimento da dedicação dos
nossos atletas. Dessa forma, o projeto de resolução
que ora apresentamos tem o objetivo de reconhecer
os esforços dos nossos atletas e dar maior publicidade aos seus feitos.
Ressaltamos, por último, que a comenda em
questão, embora seja vocacionada para os medalhistas, pode também ser oferecida a atletas olímpicos ou
paralímpicos que, mesmo sem subir ao pódio, tenham
demonstrado excepcional dedicação ao esporte ou se
destacado na luta pelo desenvolvimento do desporto
nacional.
Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pares
para a aprovação deste projeto de resolução.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Aviso do Ministro de Estado da Fazenda:
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– N° 412/MF, de 18 de novembro de 2013,
em resposta ao Requerimento n° 1.054, de
2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu a Mensagem n° 133, de 2013-CN (n° 510,
de 2013, na origem), da Senhora Presidente da República, comunicando retificação à Medida Provisória
n° 627, de 2013.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 133, DE 2013-CN
Mensagem nº 510
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 498, de 2013,
informo a Vossas Excelências que a Medida Provisória nº 627, de 2013, que “Altera a Legislação Tributária Federal relativa ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o
PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS; revoga o Regime
Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente
de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por
pessoa física residente no Brasil por intermédio de
pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências”, foi retificada no Diário Oficial da União
de 18 de novembro de 2013.
Brasília, 18 de novembro de 2013.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 627,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013
Altera a legislação tributária federal relativa
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para
o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS;
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revoga o Regime Tributário de Transição –
RTT, instituído pela Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009; dispõe sobre a tributação da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com
relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos
no exterior por controladas e coligadas e
de lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil por intermédio de pessoa
jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os avulsos da matéria serão republicados.
A Mensagem n° 133 de 2013-CN será encaminhada à Comissão Mista para ser juntada ao processado da Medida Provisória.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.350, DE 2013

(Publicada no Diário Oficial da União de 12 de novembro de 2013,
Seção 1)

RETIFICAÇÃO
No art. 92, na parte que altera o § 7º do art. 40
da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, onde se lê:
“§ 7º Os valores correspondentes a multa, de
mora ou de ofício ou isoladas, a juros moratórios e até trinta por cento do valor do principal
do tributo, inclusive relativos a débitos inscritos em dívida ativa, do restante a ser pago em
parcelas mensais a que se refere o inciso II do
caput, poderão ser liquidados com a utilização
de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido próprios e de sociedades controladoras e controladas em 31 de dezembro
de 2011, domiciliadas no Brasil, desde que
se mantenham nesta condição até a data da
opção pelo parcelamento.”
Leia-se:
“§ 7º Os valores correspondentes a multa, de
mora ou de ofício ou isoladas, a juros moratórios e até trinta por cento do valor do principal
do tributo, inclusive relativos a débitos inscritos
em dívida ativa e do restante a ser pago em
parcelas mensais a que se refere o inciso II do
caput, poderão ser liquidados com a utilização
de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido próprios e de sociedades controladoras e controladas em 31 de dezembro
de 2011, domiciliadas no Brasil, desde que
se mantenham nesta condição até a data da
opção pelo parcelamento.”

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que, sobre o PLS nº 386, de 2012 – Complementar,
que “Altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho
de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências”,
seja ouvida, também, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 2013. –
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Com a palavra, o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu queria pedir a minha inscrição para fazer uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senador Mozarildo Cavalcanti tem
a primeira inscrição para fazer uma comunicação
inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir minha
inscrição, Srª Presidenta, pela Liderança do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senador Flexa Ribeiro tem a primeira
inscrição para falar pela Liderança do PSDB.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço
que V. Exª me inscreva para falar pela Liderança do
meu Partido.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senador Magno Malta é o segundo
inscrito pela Liderança do Partido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para fazer uma comunicação inadiável,
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senador Paulo Paim é o segundo inscrito
para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço
que me inscreva para falar pela Liderança do PDT, Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A terceira inscrição para falar como Líder
é do Senador Acir Gurgacz, que falará pela Liderança do PDT.
Eu me inscrevo para falar, após a Ordem do Dia,
pela Liderança do PP.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Peço a palavra pela ordem, Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Por gentileza, eu gostaria de solicitar minha inscrição
pelo Bloco União e Força.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Fernando Collor, é uma inscrição
para falar antes da Ordem do Dia?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Antes da Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª é o quarto inscrito, Senador Fernando Collor, e falará pelo Bloco União e Força.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Ou, então, pode ser uma comunicação inadiável?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pode ser. O senhor é o terceiro inscrito. É
a última inscrição.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Está ótimo!
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Está bom?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Então, fica inscrito para fazer uma comunicação inadiável o Senador Fernando Collor.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, todo
mundo aqui fará uma comunicação inadiável ou falará
pela Liderança. Então, se ninguém quiser falar como
orador inscrito, eu estou indo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor está inscrito, o senhor é o segundo inscrito para fazer uma comunicação inadiável,
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Fora do microfone.) – Mas, se não houver ninguém
no plenário, eu falarei como orador inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Ah, sim, sim! O Senador Casildo Maldaner
é o primeiro orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Fora do microfone.) – Vou ser ligeiro, vou fazer
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pois não. Mantenho a sua inscrição para
fazer uma comunicação inadiável. A terceira inscrição
é do Senador Fernando Collor.
Convido para fazer uso da palavra o primeiro orador inscrito, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cara Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão, e caros colegas, venho à tribuna, nobre Presidente, para tratar, não pela primeira
vez, de um tema que nos preocupa, que preocupa os
catarinenses e os brasileiros, relativo ao desempenho da balança comercial catarinense e também da
balança comercial do País. Existem algumas causas
sobre as quais precisamos refletir. É preciso fazer
uma reflexão sobre isso, porque, da maneira como
isso segue nos últimos tempos, nos últimos três anos,
praticamente, estamos nos encaminhando para um
déficit considerado consistente. E aí temos de tentar
encontrar caminhos.
O Brasil tem um potencial econômico gigantesco, ainda longe de se realizar em função de entraves
que minam seriamente nossa competitividade interna
e externa.
Vamos ao exemplo de Santa Catarina, meu Estado, Estado com forte perfil exportador. A economia
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diversificada, com atuação nos setores agropecuário e
industrial, historicamente permitiu um bom desempenho
no comércio internacional. Historicamente, é dito que
é característica catarinense um bom desempenho no
mercado internacional. Os obstáculos do custo Brasil,
contudo, impedem o necessário crescimento inerente
à atividade econômica e trazem prejuízos em curto e
médio prazo. As exportações catarinenses atingiram
US$743 milhões em outubro, valor 20% maior que o
registrado em setembro. No acumulado do ano, de
janeiro a outubro, no entanto, o desempenho é negativo em 3,7%.
Se a situação fosse restrita ao nosso Estado,
poderíamos nos questionar acerca de causas estranhas que pudessem rondar as circunstâncias. O
quadro, contudo, espelha a situação da balança comercial brasileira – não só de lá, mas do País –, que,
nos últimos anos, vem experimentando constante
tendência deficitária.
No acumulado deste ano, as exportações alcançaram US$211,5 bilhões, resultado 1,5% abaixo
do verificado no período equivalente de 2012, do ano
passado. Nós caímos 1,5% em relação ao ano passado.
As importações, por sua vez, foram 7% maiores
em relação ao ano passado. Quer dizer, no que tange
à importação, nós crescemos 7%, e aí a coisa não
vai bem. O déficit é de US$105 milhões, enquanto,
no mesmo período de 2012, o resultado era positivo em US$78 milhões. No ano passado, ainda tivemos um saldo positivo no Brasil de US$78 milhões
e, neste ano, até aqui, já estamos com um déficit de
US$105 milhões.
Os números do comércio internacional são consequência direta do ambiente de negócios vivenciado
diariamente por nossos empreendedores, em qualquer
ramo de atividade econômica.
O custo Brasil, somatória de nossas dificuldades
de produção econômica, tem sido pesado demais e
efetivamente freia o desenvolvimento brasileiro. Cito
algumas situações, apenas a título de exemplo, para
vislumbrarmos a dimensão do quadro.
A burocracia, por exemplo, é um entrave de difícil solução ou, para usar uma expressão mais ilustrativa, um nó complicadíssimo de desatar. É a tal da
burocracia!
Tomemos a questão tributária. Todos nós sabemos da alta carga e do intrincado sistema de cobrança,
com impostos diretos e indiretos federais, estaduais e
municipais, com taxas, com emolumentos e com uma
infinidade de obrigações. Contudo, como cidadão comum, às vezes, não conseguimos ter a noção real do
tamanho do impacto dessa burocracia na atividade
empresarial. As empresas de médio porte gastam 2,6
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mil horas anuais apenas para dar conta da barafunda
de papéis e de procedimentos destinados ao pagamento de seus tributos – o Brasil é campeão mundial
no quesito –, sem contar o custo dos profissionais e
das consultorias especialistas em entender esse verdadeiro labirinto.
Apenas para termos uma base de comparação,
em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem 310
horas para desembaraçar suas obrigações tributárias.
Nos Estados Unidos, são 175 horas, e, na Inglaterra,
apenas 110 horas anuais. Quer dizer, as empresas de
porte médio no Brasil reservam para tal atividade 2,6
mil horas por ano; os Estados Unidos, 175 horas por
ano; e a Inglaterra, apenas 110 horas por ano. Para
entender a parafernália, nós precisamos reservar essa
quantidade de horas! São mais de três meses de esforços dedicados exclusivamente a destrinchar a papelada, que se somam aos cinco meses de ganhos
destinados ao pagamento de tributos.
Resumo e simplifico, para facilitar a compreensão: dos rendimentos de 12 meses, cinco vão para os
impostos. Se considerarmos o tempo despendido com
burocracia, perdem-se três meses e meio só para entender a parafernália da legislação, e assim por diante.
É um custo elevado demais!
Não esqueçamos ainda os custos impostos pelas deficiências de infraestrutura, especialmente no
campo da logística. A carência de rodovias, de ferrovias, de aeroportos e de ligações intermodais que
façam conexão com nossos portos encarece brutalmente a produção. Como resultado, perdemos competitividade e, mais grave, deixamos de crescer e de
gerar empregos.
O dano afeta igualmente todos os setores produtivos. O agronegócio, Senador Fernando Collor, por
exemplo, transporta seus insumos e sua produção em
estradas neste País de dimensão continental.
Notem o caso do oeste de meu Estado, que é Santa Catarina. Lá estão sediadas grandes cooperativas,
agroindústrias, produtores de médio e pequeno porte
de gado, de suínos e de aves, além de uma grande
cadeia de transformação de derivados. Seus produtos
abastecem não apenas o Brasil, mas também um vasto
mercado internacional, respondendo por significativa
parcela de nossa pauta de exportações.
Trazer, por exemplo, o milho e outros insumos
do Centro-Oeste brasileiro por via rodoviária eleva
brutalmente os custos e, muitas vezes, impede a atividade de pequenos produtores, que não conseguem
suportar as variações.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Eu não demoro, Sr. Presidente.
Na outra via, sofrem os produtores de grãos não
apenas para levar sua produção para os consumidores
no sul do Brasil, como também para destiná-la aos portos, visando o mercado externo. Sem competitividade
internacional, perdem espaço.
A solução lógica é o investimento em um sistema
ferroviário, modal historicamente relegado em nosso
País, cuja importância torna-se cada vez mais latente.
Ainda que tardiamente, o Governo Federal tem
demonstrado que reconhece o problema e, mais que
isso, sua incapacidade de suprir as carências com a
brevidade necessária. Buscar a parceria do setor privado é medida sensata, Senador Paulo Paim, mas que
não pode escusar o Poder Público de suas obrigações.
Tem de participar, tem de normatizar, tem de orientar,
tem de agregar!
Estamos acompanhando as dificuldades do Governo de manter a meta de superavit fiscal. Estamos
acompanhando isso, sem dúvida. Obviamente, compreendemos a situação, mas não podemos esconder
a necessidade de mais eficiência na gestão pública.
Não dá para esconder isso!
Ao fim de outubro, a arrecadação federal do ano
alcançou R$922 bilhões, Presidente Collor. Já deve
ultrapassar a casa de R$1 trilhão ao fim deste mês
de novembro. Não podemos dizer que falta receita e,
nem por um momento, cogitar a elevação da carga
tributária. A única alternativa é fazer a lição de casa,
Presidente Paim, otimizar o gasto público, reduzindo o
custeio e ampliando os investimentos que destravem
nossa economia.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Vou encerrando.
Somente dessa forma, alcançaremos o crescimento, que traz em sua esteira o desenvolvimento
econômico e social que tanto almejamos.
Faço essas considerações nesta tarde, porque é
um assunto que está em pauta, é um assunto presente.
Inclusive, vejo o Senador Armando Monteiro debater
esse assunto todos os dias, em todos os momentos.
O próprio Presidente Fernando Collor tem debatido o
tema, bem como os demais colegas. Não podemos
deixar de lado essa matéria.
São considerações que trago para refletirmos,
para juntos tentarmos encontrar caminhos, mas com
dureza, no bom sentido, com gestão eficiente, para podermos avançar, na busca de melhores dias pela frente.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
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Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, 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 Casildo
Maldaner!
Agora vamos para a comunicação inadiável do
Senador Mozarildo Cavalcanti.
Senador, permita-me que eu registre que hoje é
o dia 20 de novembro. Iniciou-se, a partir dessa segunda-feira, a Semana Nacional da Consciência Negra,
projeto do qual fui relator, juntamente com a Senadora
Serys, que foi a autora, e com Ideli Salvatti. Para mim,
como Senador e negro, presidir a sessão neste dia 20
é uma satisfação.
Agradeço ao Senador Mozarildo, que abriu mão
de presidir a sessão, e à Senadora Ana Amélia. Eles
disseram: “Deixemos o Senador Paim abrir a sessão
hoje, em homenagem ao Dia da Consciência Negra.”
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª está com
a palavra.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com a tolerância do orador na
tribuna.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a tolerância
do Senador Mozarildo e também a de V. Exa. Eu queria ter aparteado o Senador Casildo, mas não houve
mais tempo.
Apenas era meu desejo registrar a presença, no
plenário desta Casa, no início desta sessão, da Prefeita Municipal do Município de Celso Ramos, localizado
no planalto catarinense, Ines Pegoraro, e também do
Vereador Deoni Tramontin e do Vereador Roberson
Pelozato, que estão visitando o Congresso Nacional,
visitando Brasília, para cumprir uma agenda administrativa de interesse do Município que a Prefeita administra e os vereadores representam.
Agradeço a V. Exa. A intenção era apenas fazer o
registro para constar dos Anais desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Paulo Bauer, o registro
está feito.
Aceitem também nossos cumprimentos.
Senador Mozarildo Cavalcanti, com a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Paulo Paim, Srs. Senadores, Sras Senadoras, eu quero aqui abordar um assunto que nunca vou deixar de
abordar, que é o combate à corrupção.
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A revista do Conselho Federal de Medicina, que
circula de tantos em tantos meses – por exemplo, esta
aqui é de maio a agosto de 2013 –, traz uma matéria,
de capa, aliás, que diz: “O ralo fenomenal da corrupção”. Trata-se de matéria longa, que vou pedir a V. Exa
que autorize a transcrição na íntegra, mas quero ler
alguns tópicos.
A corrupção tem semelhança com o processo
da doença: ambas atacam as estruturas saudáveis, levando-as a um estado de degradação que repercute em várias esferas: física,
moral, espiritual. Pode ser classificada como
uma mudança, segundo Aristóteles, que ‘vai
de algo ao não-ser desse algo’, modificando a ordem natural das coisas, provocando
desvios. Quando ocorre no seio do Estado
[isto é, dos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, além das perdas econômicas], a
corrupção canaliza para uso privado recursos que deveriam ter destino público e, além
[como falei] das perdas econômicas, tira [sobretudo, Senador Flexa] a credibilidade dos
sistemas políticos. Apesar de ser uma prática
corrente nos países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento, não é exclusiva dessas nações. Também não é um mal recente, como
mostra a história.
Outro tópico da matéria fala o seguinte: “A corrupção é um enorme obstáculo para a implementação de
todos os direitos humanos em todas as esferas: civil,
política, econômica, social e cultural”.
Ao finalizar essa matéria, existem dois tópicos:
primeiro, “radiografia do problema” da corrupção.
O professor de economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro,
Claudio Ferraz, resolveu esmiuçar como essa
corrupção ocorre e conseguiu fazer uma radiografia das principais práticas. Ele analisou as
auditorias realizadas pela CGU – entre 2001 e
2003 – e além de confirmar que mais de 70%
das prefeituras fiscalizadas eram corruptas,
também radiografou os tipos de desvios mais
comuns.
Entre os problemas encontrados estão a criação de empresas fantasmas e a simulação
de processos de licitação. Em Itapetinga, na
Bahia, o aviso de licitação para a compra
de merenda escolar [prestem bem atenção:
merenda escolar] era feito apenas uma hora
antes do prazo final. O vencedor, não por
coincidência, era sempre a mesma empre-
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sa, cujos donos tinham fortes laços com a
administração local.
Outra forma de desviar recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) é o contrato de empresas
de capacitação, que cobram muito para treinar
poucos professores ou que recebem por serviços um preço muito além do que é praticado no mercado. Há casos de prefeituras que
afirmam pagar abonos aos docentes, mas não
apresentem comprovantes. Questionados, os
professores relataram que nunca foram agraciados com os benefícios.
Então, vejam bem, na educação, roubando dinheiro! A educação é algo fundamental para que as
pessoas que estão em nível social mais baixo possam
ascender às camadas mais altas.
“No caso da saúde, os principais problemas estão relacionados às licitações para compra de medicamentos.”
No meu Estado, já houve duas operações da Polícia Federal e do Ministério Público: uma, na Fundação
Nacional de Saúde; a outra, no Governo do Estado,
exatamente por causa voos, no caso da Funasa, para
comunidades indígenas, que não são feitos, e pagamentos por práticas também que não foram feitas.
Usam, inclusive, algumas ONGs que realmente só
servem para chancelar essa corrupção.
Há casos que também envolvem equipamentos, que ficaram encaixotados. Também foi
constatado que em algumas cidades, onde
deveria funcionar o programa Saúde da Família, a maioria dos moradores entrevistados
nunca foi visitada por uma equipe.
Em Capelinha (MG), o Ministério da Saúde
transferiu R$321,7 mil para o Programa de
Atenção Básica, e os auditores do CGU comprovaram a existência de recibos falsos no valor de R$166 mil. Os produtos comprados nas
transações nunca foram entregues.
Na análise feita por Ferraz, mais da metade dos casos de irregularidade [é bom frisar:
mais da metade dos casos de irregularidade]
acontecem nas áreas de educação (27%) e
saúde (25%). Em seguida, aparecem obras
de saneamento (7%) e recursos destinados à
agricultura (4%). Confirma-se, aqui, o que diz
o Secretário-Geral da ONU, a corrupção atinge, principalmente, atividades e serviços que
beneficiam a população mais carente.
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Para demonstrar essa relação, Ferraz, em parceria com Frederico Finan, da Universidade
Berkeley (Estados Unidos) e Diana Moreira,
do Banco Mundial, cruzou os relatórios feitos
pela CGU em 365 Municípios com os resultados da Prova Brasil, que mede o desempenho
em Português e Matemática dos alunos do 5º
ao 9º ano. Eles descobriram que nas cidades
onde há corrupção na educação a nota dos
alunos cai até 12 pontos. O abandono escolar
e a repetência também são mais altos onde há
desvio dos recursos da educação.
E, finalmente, outro tópico diz:
Os constantes escândalos de corrupção levam
a uma percepção de que a prática é generalizada. E, apesar das várias instâncias de controle existentes e das inúmeras leis punindo
o desvio de verbas públicas, o Brasil ocupa a
69º posição, num conjunto de 176 países, em
ranking elaborado pela ONG Transparência
Internacional sobre a percepção de corrupção. O índice é elaborado a partir de análise
documental e entrevistas com empresários e
analistas. Os países que ocupam o primeiro
lugar são Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia. Nos últimos estão o Afeganistão, a Coreia
do Norte e a Somália.
Mas não são apenas os formadores de opinião
que acham ser a corrupção um grave problema
para o Brasil. Em seu site, a ONU mantém uma
enquete na qual as pessoas votam sobre o que
deve constar como metas da agenda mundial
após 2015, quando termina o prazo estabelecido na Declaração do Milênio. Os brasileiros
acham que um governo honesto e atuante
deve ficar como segunda meta, ficando atrás,
apenas, de uma educação de qualidade. Em
âmbito mundial, um governo menos corrupto
está como terceira meta, a segunda é melhoria nos serviços de saúde.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero ler matéria
onde constam declarações do Ministro Marco Aurélio,
que assumiu, ontem, a Presidência do Tribunal Superior
Eleitoral, criticando a aposta na impunidade.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) –
Disse ele:
‘No Brasil não precisamos de mais leis, mas
sim de homens que observem as existentes’.
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O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) criticou o uso de cargos públicos pelos
políticos para obter benefícios financeiros pessoais e a aposta que eles fazem na impunidade.
‘O descaso com a coisa pública e o desvio de
finalidade no exercício do cargo ainda são corriqueiros’ [...]. ‘O elevado número de processos
julgados pela Justiça Eleitoral indica, de um
lado, a persistência daqueles cuja pretensão
é o locupletamento e, de outro, a vigilância
exercida pela imprensa, pelo Ministério Público, pelos partidos e candidatos.’
O ministro lembrou que, na última vez em que
presidiu o TSE, em 2006, teve de lutar ‘contra
a perda de parâmetros’ na política. Ele não
mencionou o mensalão, mas a sua presidência anterior foi marcada por decisões contra o
escândalo político, como a determinação de
que os mandatos são dos partidos, e não dos
candidatos, o que coibiu o troca-troca de legendas frequentes que caracterizou o esquema de compra de apoio político no Congresso.
[...]
‘Se o erro é inevitável, porque inerente à conduta humana, não nos esqueçamos de que o
canto do lucro fácil chega sem dificuldades aos
ouvidos dos que creem na impunidade. Daí a
importância do atuar vigilante, impedindo a
falcatrua ou interrompendo-a, a fim de afastar do exercício do cargo os que desonram o
juramento feito no ato de posse.’
O ministro disse ainda que são instalados ‘escritórios do crime dentro de órgãos públicos
ou em empresas com as quais negociam’. ‘É
inviável esperar que o poder público solucione
todas as charadas.’
O presidente do TSE ressaltou que, se, em
2006, fez uma ‘advertência aos homens públicos’, agora, vai se dirigir aos eleitores.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Eu acredito muito nessa vertente.
O eleitor, uma vez conscientizado, não vai mais votar
em político corrupto, seja Vereador, Deputado Estadual,
Deputado Federal, Senador, Presidente da República,
Governador ou Prefeito.
Temos que realmente fazer uma vigilância permanente, como disse o Ministro, e não tolerar corrupção nenhuma.
Peço, inclusive, aos eleitores, ao povo em geral que,
tomando conhecimento de corrupção, denuncie, mesmo
que por aquelas vias anônimas, para o Ministério Públi-
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co, para o Tribunal de Contas da União, para a CGU e
para o próprio Congresso Nacional. Se nós não fizermos
esse combate, não vai dar. Como disse o Ministro, não
podemos esperar que somente os dirigentes o façam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador!
Pois não, Senador.
(Soa a campainha.)
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Quero pedir a V. Exª que autorize
a transcrição das matérias lidas.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Mozarildo
Cavalcanti. V. Exª será atendido.
Como orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
Em seguida, um Líder, o Senador Flexa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Prezado Presidente, companheiro Paulo
Paim, Senador do Rio Grande do Sul e do PT; prezados
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, em primeiro lugar,
quero aqui relatar o que aconteceu no domingo último.
Eu recebi telefonemas de diversas pessoas do
Brasil pedindo para que me preocupasse, sobretudo,
com a saúde do ex-Presidente do PT, Deputado José
Genoino, que estava detido em São Paulo. Ele próprio
havia se entregado à Polícia Federal e se encontrava
nas dependências daquele órgão. Também para lá se
dirigiram José Dirceu e Delúbio Soares, que até ficaram surpreendidos, porque o diretor responsável, na
Polícia Federal, informou que ainda não havia chegado
qualquer determinação sobre a prisão dos três. Mas
eles ali ficaram aguardando até que isso acontecesse.
Foi, então, ao final da tarde de domingo, que recebi um telefonema da Miruna, filha de José Genoino,
que, muito preocupada, angustiada, falou-me do risco
que estava correndo seu pai. Eu até – estava programado – assisti ao show maravilhoso do Yusuf (Cat Stevens), acompanhado de meus filhos, que recomendo
a todos. Hoje, no Rio de Janeiro, ele se apresenta,
cantando músicas como Father and Son e a música
com que ele denominou o seu show em homenagem
ao Brasil, Peace Train (Trem da Paz). Ele veio aqui
com esse propósito e, em todas as suas canções, foi
extraordinariamente aplaudido.
Logo em seguida ao show, telefonei, tentei falar
com o Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e acabei falando com sua assessora, a Simone,
que me informou das providências que o Ministro procurou tomar, inclusive de providenciar que um médico
visitasse o Genoino e verificasse suas condições de
saúde. Também estava preocupado com a transferência que iria acontecer, pois José Genoino, José Dirceu
e Delúbio Soares foram encaminhados por avião até
Belo Horizonte para, depois, virem a Brasília. Em Belo
Horizonte, outros detidos entraram no avião.
Explicaram que todos os servidores da Polícia
Federal, seja em São Paulo, seja quando eles chegaram aqui, ao Complexo da Papuda, inclusive os outros detentos, tiveram uma atitude de muito respeito e
civilidade para com os três, ao ponto de os detentos
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terem oferecido a eles – isso no domingo – lençóis e
compartilhado alimentação, um gesto obviamente de
civilidade e humanidade.
Eu disse que procuraria visitá-los, o que fiz ao
final da tarde de segunda-feira, quando eles já estavam sendo transferidos para outro lugar, que é o Centro de Integração e Reeducação, o chamado CIR, no
Complexo da Papuda. Conversei com eles por algum
tempo e solicitei – e agradeço ao Diretor do Complexo
da Papuda, Sr. João Feitosa, por ter permitido –, em
razão da condição frágil de Genoino, recém-operado
do coração, que pudesse, sim, receber a visita de sua
esposa Rioco e de sua filha Miruna, de sua outra filha
e de seu filho, que logo ali chegaram. E tive a oportunidade de conversar com eles.
Quero dizer que se trata de uma... Recebi inúmeras comunicações, algumas apoiando esse gesto
e algumas pessoas criticando, mas quero aqui dizer,
eu assumo, acho mais do que importante, que, tendo
uma relação de mais 33 anos com essas pessoas,
no momento de dificuldades, em que estão detidos, é
mais do que natural que eu tenha ido visitá-los. Inclusive levei a eles cinco livros para que aproveitem bem
o seu tempo, eu que sou a favor de que esses detidos
tenham, sobretudo, penas alternativas ou que realizem
efetivamente ações durante qualquer punição que lhes
seja imputada, mas que sejam de compromissos, na
medida em que puderem até transformar suas penas
em penas alternativas, de serviços à comunidade. Eu
seria muito favorável a isso.
E quero dizer que José Genoino nos relatou que
teve um problema – ele estava relativamente rouco e
com um pouco de tosse. Ele nos contou que, de manhã cedo, quando tossiu, cuspiu um pouco de catarro
com sangue, tal como havia acontecido logo após a
cirurgia, o que era sinal evidente de que demandava
cuidados, e que aquela viagem de avião poderia ter
tido algum efeito. Ele inclusive não passou tão bem na
viagem de avião. Mas, felizmente, ao lado de seus familiares, que, de forma muito comovida o abraçaram,
então pudemos conversar.
Ele estava relativamente, dadas as circunstâncias. O Diretor do sistema penitenciário nos disse que,
no caso de José Genoino, foi explicado, inclusive por
seu advogado, Sr. Grossi, que estava presente, a solicitação para que ele esteja na condição de prisão
domiciliar para poder cuidar de sua saúde, como é
próprio. O próprio Presidente do Supremo Tribunal,
segundo foi anunciado, solicitou que o IML fizesse o
exame de saúde.
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O exame de saúde de José Genoino concluiu
que, de fato, ele precisa de cuidados específicos, medicamentosos e gerais, pois está com doença grave,
crônica e agudizada e que é necessário controle periódico por exame de sangue e dieta hipossódica, ou
seja, quando se reduz o consumo de sal, adequado
aos medicamentos utilizados por ele.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Portanto, é necessário que se dê todo
o cuidado devido. E é importante que o Supremo Tribunal Federal e o juiz responsável pela prisão de José
Genoino e de José Dirceu definam logo o local onde
vão cumprir o regime semiaberto. Tal regime permite,
segundo o próprio Diretor da prisão ontem nos informou, que eles saiam cedo para realizar algum trabalho e estudar. José Dirceu mencionou que, podendo
estudar, vai fazer um curso de mestrado.
Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, Senador...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... me permitir, rapidamente, de relatar
o depoimento do filho de José Dirceu, que, acredito, é
relevante que seja registrado e dado ao conhecimento
de todos. Por Zeca Dirceu:
Um filho do Brasil
Falar que a prisão do ex-ministro José Dirceu
foi resultado de um julgamento político, de exceção, pressionado pela grande mídia e que foi
condenado sem provas, é quase uma obviedade [na opinião de Zeca Dirceu]. É discorrer
sobre assunto que grande parte dos brasileiros já tem conhecimento. Hoje, pretendo me
posicionar não como agente público, deputado federal ou ex-prefeito. Falo como filho mais
velho de um homem que doou a sua vida pela
transformação do nosso País. Falo pelas minhas irmãs, pelos meus tios, avó, mãe e filha,
num momento em que a nossa família está
sofrendo muito.
Meu pai tem 67 anos.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Nasceu em Passa Quatro, interior de Minas
Gerais. Ativista estudantil, obcecado pela luta
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democrática, depois de ter sido exilado em
Cuba, ficou refugiado clandestinamente no interior do Paraná, quando conheceu e se casou
com minha mãe Clara. Tenho 35 anos e sou
fruto desta trajetória de meu pai.
Tendo plena convicção sobre a sua inocência,
quando sou questionado sobre o mensalão,
sempre digo que não é da natureza de nenhum filho condenar o próprio pai. Quem já
teve alguém a quem ama muito nessa situação de fragilidade, com certeza compreende
o que estou falando. Especialmente, quando o direito de liberdade é retirado de quem
sempre buscou um país onde todos fossem
verdadeiramente livres política e socialmente,
mesmo que para isso precisasse sacrificar a
convivência com a sua própria família, como
foi o caso do meu pai.
Estou me sentindo como a minha avó se sentiu
há décadas quando viu seu filho preso, torturado e expulso do país pela ditadura militar.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Hoje com 93 anos, mais uma vez ela suporta
todas as cenas. Parece história repetida! É uma
sensação de muita tristeza e preocupação, mas
ao mesmo tempo de uma certeza, a mesma
que carregava vó Olga quando meu pai tinha
vinte e poucos anos, de que só sairemos vitoriosos de mais esta situação, se enfrentarmos
a tempestade com muita coragem.
Presidente Paulo Paim, vou pedir que seja transcrito na íntegra, porque não quero desrespeitar o Regimento, em que pese a importância desta comunicação
de um filho que ama o seu pai.
Se me permite, vou só dizer suas últimas palavras:
E nós vamos continuar defendendo a democracia
e os direitos igualitários, dando sequência a essa bela
história moldada desde a década de 80. Com humildade, mas também com muita garra, não deixaremos
a nossa estrela parar de brilhar!
Peço a transcrição dessa comunicação na íntegra, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento.
Agora é o Senador Flexa Ribeiro, como Líder. Em
seguida, falará um orador e, daí, falará o Senador Collor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, hoje, dia
20 de novembro de 2013, começamos uma contagem
regressiva. A partir de hoje, contamos exatos 30 dias
para que o Governo Federal cumpra sua promessa.
No dia 16 de outubro, em audiência da Comissão
de Infraestrutura do Senado Federal, Presidente Fernando Collor, o Ministro dos Transportes, ex-Senador
César Borges, afirmou que o edital para as obras de
derrocamento do Pedral do Lourenço será publicado no
dia 20 de dezembro deste ano, ou seja, exatos 30 dias.
O vídeo com trechos da audiência está na nossa página na internet: www.senadorflexaribeiro.com.
br e no nosso perfil no Facebook: www.facebook.com/
senadorflexaribeiro.
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Essa informação do prazo para o edital foi novamente confirmada em reunião com deputados estaduais do Pará na sede do DNIT, aqui em Brasília,
no último dia 7 de novembro. Tivemos uma reunião
na sede do DNIT de que participaram o Presidente
da Assembleia Legislativa do Pará, Deputado Márcio
Miranda, do Democratas; Deputado Ítalo Mácola, do
PSDB; Deputado Edmílson Rodrigues, do PSOL; e
Deputado Valdir Ganzer, do PT. Um grupo suprapartidário de deputados do Pará, defendendo a mesma
causa que toda a sociedade paraense defende, que
é o derrocamento do Pedral do Lourenço.
Portanto, este que é um tema que interessa aos
paraenses e também aos brasileiros pode ter sua novela chegando perto do fim no dia 20 de dezembro,
em 30 dias.
Lembro que no dia 10 deste mês, o programa
Fantástico, da Rede Globo, exibiu uma reportagem
que gostaria de comentar aqui. A reportagem da série
– aspas – “Brasil: quem paga é você” – fecho aspas –
mostrou o quanto o Governo Federal não investe em
hidrovias, um modal de transporte mais eficiente, barato,
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menos poluente, que reduz o consumo de combustível
e o tráfego sempre perigoso em nossas estradas. O
Fantástico mostrou que poderíamos economizar quase
R$4 bilhões se o Brasil utilizasse melhor os rios que
cortam o País.
Alguns dados já abordamos aqui. Os números
mostram o paradoxo de oportunidade e realidade na
logística em nosso País: o Brasil tem 63 mil quilômetros de rios, lagoas, canais e represas que podem ser
usados para a navegação, mas somente, Presidente
Fernando Collor – V. Exª que, como Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, tem defendido,
de forma competente e determinada, o modal hidroviário, para que possamos, efetivamente, implantá-lo em
nosso País –, um quarto desse percurso é aproveitado.
Apenas 7% das cargas brasileiras são transportadas
por hidrovias. Porém, segundo dados da CNT, pelo
menos metade da produção nacional poderia circular
pelos rios.
Um exemplo dessa falta de planejamento do Governo Federal: no norte do Mato Grosso são produzidos,
anualmente, 50 milhões de toneladas de grãos, como
milho e soja. Porém, essa riqueza é transportada por
quase 2 mil quilômetros pelas rodovias até os portos
do Sul e Sudeste do Brasil para serem exportados. São
quase 2 milhões de viagens de caminhão; 4,7 mil carretas carregadas, por dia, cruzando nossas estradas.
Porém, se essa produção de grãos fosse escoada
pela hidrovia do Teles Pires-Tapajós, o caminho seria
mais curto, eficiente e barato. Pelo Porto de Santarém,
teríamos uma economia de 4 mil quilômetros.
De acordo com a reportagem, uma saca de milho na região vale R$9,00. É vendida pelo produtor
por R$9,00 uma saca de milho. Para transportar essa
saca até o Porto de Santos, pela rodovia, o frete custa
R$18,00, o dobro do custo da produção. Se a hidrovia
fosse navegável, o frete cairia para menos de R$1,00
por saca. Então, nós estamos falando de desperdício
de recursos, além de vidas perdidas nas rodovias pelo
tráfego, como eu disse, de 4,7 mil carretas por dia,
cruzando as estradas brasileiras.
Segundo a Associação dos Produtores da Região,
só com combustível, Senador Clésio – V. Exª, como
Presidente da CNT, sabe muito bem quais os problemas
que esse tráfego causa às rodovias, já deficientes, do
Brasil –, como eu dizia, só com combustível, o Brasil
economizaria R$2 bilhões por ano.
Lembramos, como foi mostrado na matéria, que
os reservatórios de cinco hidrelétricas de médio porte, já em construção, vão tornar o Teles Pires largo e
profundo o suficiente para a navegação ao longo de
850 quilômetros até o Rio Tapajós.
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Porém, erros do passado, incrivelmente, continuam a ocorrer. Não está prevista a construção de eclusas
nessas hidrelétricas – o que é um absurdo, Presidente
Collor. Sem elas, as represas, simplesmente, impedem
a passagem dos navios, tornando o rio intrafegável.
Esse é um absurdo que ocorreu na construção
da hidrelétrica de Tucuruí, no meu Estado do Pará. As
eclusas, após muita luta do povo paraense, só saíram
30 anos depois da hidrelétrica – 30 anos, Senador
Cyro Miranda!
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E, conforme já abordei aqui várias vezes, esta é
ainda hoje uma obra incompleta. Uma obra cara, R$1,6
bilhão para a construção dos sistemas que transportam embarcações pelo desnível de 70 metros entre o
Rio Tocantins e o reservatório da usina.
Porém, conforme afirmou a reportagem – aspas:
“até agora, ainda não abriu caminho para o progresso”
– faz referência sobre as eclusas. “É que, no meio do
caminho, há pedras” – fecha aspas.
E, aí, Sr. Presidente, chegamos às pedras que
tanto tenho abordado aqui neste plenário e que é preocupação permanente do nosso Governador Simão
Jatene, da Bancada Federal e Estadual do Pará, dos
Prefeitos, Vereadores da região, do setor produtivo,
dos trabalhadores, enfim, a preocupação de todos
os paraenses, que é o chamado Pedral do Lourenço.
São apenas 43 quilômetros de rochas, próximos de Itupiranga, no sudeste do Pará, que impedem
a navegação durante todo o ano, o que inviabiliza a
hidrovia. Os paraenses que acompanham o nosso
trabalho sabem quantas vezes abordei este assunto
aqui nesta tribuna, mesmo antes da inauguração das
eclusas de Tucuruí.
Isso é importante. Antes da inauguração das
eclusas eu já chamava a atenção do Governo Federal,
que não bastava construí-las eclusas; era necessário
fazer o derrocamento, sem o que não haveria hidrovia.
E já estamos com quase quatro anos da inauguração
das eclusas, sem termos o derrocamento ainda feito.
Concedo a V. Exª, Senador Cyro Miranda, um
aparte, com muita alegria.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senador Flexa Ribeiro, quero parabenizá-lo pela sua
visão, e veja a incoerência deste Governo. O senhor
está falando numa obra prioritária, que fará economia
significativa no escoamento das safras, não só vidas
das rodovias, mas economizando rodovias. No entanto, abre-se uma agência, para que se vai aportar
R$1,4 bilhão.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– V. Exª diz que essa obra ficaria em R$1,6 bilhão –
aliás, eles vão aportar R$1,4 bilhão. Ao mesmo tempo, a irracionalidade deste Governo, que vem falar em
economia, que nós estamos em contenção de despesas. Ora, criar outra Emater, um sinônimo da Emater,
quando pode ser apenas um departamento do Ministério da Agricultura, que faria a mesma coisa? Porque
existem as EMATERs regionais, nos Estados. Então,
veja que não há coerência. E, pela falta de planejamento, estamos tendo uma produção cada vez mais
cara e, assim, nós não somos competitivos e, assim,
a economia vai para o brejo e, assim, vem a inflação
e, assim, o PIB não cresce. Então, parabéns pela ótica
e pelo que o senhor está expondo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Agradeço, Senador Cyro Miranda, o aparte de
V. Exª, que enriquece o meu pronunciamento.
O custo estimado, previsto para essa obra do
derrocamento do Pedral do Lourenço é de R$800 milhões – R$1,6 bilhão foi quanto custaram as eclusas.
O que quero dizer a V. Exª é que, além do prejuízo,
quer dizer, de perda de recurso, o Brasil perde competitividade, porque o dobro do custo da produção da
saca do milho no frete faz com que o nosso produto lá
fora perca competitividade, o nosso produtor. Então, são
divisas que são perdidas em função da falta de visão.
E, como V. Exª colocou – e aqui abro até um parêntese no pronunciamento –, e V. Exª tem toda razão,
ainda se vê e se lê nos jornais, Senador Presidente
Fernando Collor, que a Presidenta Dilma faz uma
orientação – vamos dizer assim – ao Congresso para
que não aprove projetos que aumentem os gastos,
que aumentem o custeio. Ora, enquanto diz isso, para
que não aprovemos aqui projetos que tenham aumento
de custeio, ela própria encaminha para o Congresso
a criação de uma nova agência, que vai custar, como
V. Exª disse, Senador Cyro, R$1,4 bilhão. Ou seja, só
pode aumentar o custeio com o que ela determina ou
quer, não com o que o Congresso Nacional pode fazer
para melhorar, minimizar a penúria em que se encontram os Estados e Municípios brasileiros. E temos que
fazer essas mudanças aqui, porque, senão, vamos ter
um Estado único, unitário e não mais uma Federação,
como devemos ser.
Termino, Presidente, dizendo que já...
O Sr. Clésio Andrade (Bloco Maioria/PMDB –
MG) – Senador Flexa, permite-me um aparte, se o
Presidente permitir?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não, Senador Clésio.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB -RR) – Senador Clésio, eu queria
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apelar a V. Exª que, na hora de Liderança, não cabe
aparte, mas, como já foi feito pelo Senador Cyro, gostaria que V. Exª fosse muito breve.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Agradeço.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco Maioria/PMDB –
MG) – Sim. Serei muito breve.
(Interrupção do som.)
O Sr. Clésio Andrade (Bloco Maioria/PMDB –
MG) – O sistema rodoviário brasileiro pulou, agora, de
60% para 66%. Todo o crescimento econômico do País
está indo para o rodoviário exatamente por falta dessas
políticas importantes. O programa Fantástico, há três
domingos, mostrou uma reportagem muito benfeita,
com base na Pesquisa CNT da Navegação Interior,
que mostra esta realidade: quanto se está desperdiçando, por não se utilizar bem a navegação interior,
nem a cabotagem. A cabotagem é outro exemplo. Se
um navio saísse de Manaus para o Sudeste, o custo
seria 20 vezes menor que o custo do frete rodoviário,
que vai ficar muito maior porque, quando se chega aos
portos, tem-se de passar com a mercadoria como se
fosse produto alfandegado, como se fosse importação e exportação. Há uma série de erros neste País.
E, quanto à colocação de V. Exª com relação a essa
questão de navegação interior, é fundamental a hidrovia, principalmente o Pedral do Lourenço. Tivemos
a oportunidade de acompanhar com o repórter todas
aquelas ações, como se poderia ter resolvido e barateado principalmente o transporte do milho. Em vez de
se gastarem R$180,00, se gastariam R$9,00.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Clésio Andrade o aparte
de V. Exª.
E concluo, Senador Mozarildo Cavalcanti, que
preside a sessão, dizendo que já alertávamos para a
questão do Pedral, antes de as obras serem inauguradas e que continuamos a fazê-lo ainda com maior
intensidade, a partir de 2011, quando, sem explicação
nenhuma, a Presidenta Dilma Rousseff retirou o derrocamento do Pedral do Lourenço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mesmo que empacado,
deveria estar lá o derrocamento do Pedral do Lourenço.
Desde 2011, os paraenses têm acompanhado
essa novela que se tornou Pedral de Lourenço. Mudaram ministros, diretores do DNIT, e nem mesmo edital
para as obras foi definitivamente publicado. A última
informação – para não dizer “promessa” – é o dia 20
de dezembro de 2013, quando será publicado o edital,
como disse no início deste pronunciamento.
Espero que todos os paraenses nos acompanhem
nessa contagem regressiva, justamente para chamar a
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atenção do Governo Federal. Estamos acompanhando
e vamos exigir que a data seja cumprida e que haja
essa obra o mais rápido possível.
Faltam 30 dias, Presidenta Dilma. Cumpra ao menos sua palavra, lance o edital do Pedral do Lourenço
e viabilize a hidrovia do Tocantins.
Para terminar, Senador Mozarildo, quero só deixar
aqui um agradecimento ao General Fraxe e ao Ministro
César Borges, que nos tem atendido todas as vezes
em que o procuramos, e lhes dizer que estamos fazendo essa contagem regressiva, Presidente Fernando
Collor. Faremos no plenário do Senado e na Comissão
de Serviços de Infraestrutura. V. Exª é quem controla
com o mapa todos os compromissos assumidos pelas
autoridades que visitam a Comissão de Infraestrutura.
Então, vamos acompanhar aqui essa contagem
regressiva – General Fraxe e Ministro César Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Paulo Bauer, como orador inscrito.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobres Srªs e Srs. Senadores, compareço à tribuna nesta tarde e peço vênia a todos para
retomar um tema que já abordei nesta mesma tribuna
há dois meses e meio e que, dada a falta de providências, urge ser recolocado em discussão. Refiro-me à
imperiosa necessidade de promover o reajuste do teto
de enquadramento das micro e pequenas empresas
no Simples Nacional.
Como sabemos, o Simples Nacional, conhecido
como Supersimples, é um sistema integrado de arrecadação, cobrança e fiscalização de recursos, criado
para facilitar a atividade do micro e pequeno empreendedor, que reúne o pagamento de diversos tributos
em uma única conta, com tratamento tributário diferenciado e favorecido.
Hoje, Srs. Senadores, o teto para enquadramento
no Supersimples é uma receita anual bruta de R$360
mil para microempresas, e R$3,6 milhões para empresas de pequeno porte.
No entanto, tais valores não são reajustados desde 2011, e muitas empresas correm o risco de perder
o direito ao Supersimples, pois sua receita bruta anual
está ultrapassando o teto. Isso acontece principalmente
por culpa da inflação, que eleva artificialmente o faturamento das empresas, sem representar lucro, pois as
despesas crescem na mesma proporção.

545

Novembro de 2013

A inflação oficial de 2012, medida pelo IPCA do
IBGE, fechou em 5,84%. Para 2013, a previsão é de um
índice igual ou maior. Assim, chegaremos a 2014 com
uma inflação acumulada de pelo menos 12% desde a
última revisão do teto do Supersimples.
É uma diferença muito grande, Sr. Presidente.
Muitas empresas serão prejudicadas, pois serão obrigadas a deixar o Supersimples, não porque cresceram
e faturaram mais, mas porque a inflação corroeu seus
ganhos. Essas empresas serão obrigadas a promover
ajustes, Presidente Collor, o que pode levar a demissões. Outras empresas podem optar por reduzir seu
tamanho, para não correrem o risco de perderem seu
enquadramento no Supersimples.
Os Anais desta Casa registram, Srªs e Srs. Senadores, que, no meu pronunciamento do dia 3 de setembro – há dois meses e meio, portanto –, cobrei do
Governo Federal a iniciativa de enviar ao Congresso
um projeto de lei alterando o teto do Simples Nacional.
Expliquei às Srªs e aos Srs. Senadores que optava, naquele momento, por não apresentar eu mesmo um projeto de lei revisando o teto do Supersimples, devido ao
que ocorrera por ocasião do último reajuste, em 2011.
No dia 13 de julho daquele ano de 2011, apresentei projeto de lei ajustando o teto do Simples Nacional.
No entanto, um mês depois, o Governo Federal enviou
à Câmara um projeto de redação praticamente idêntica.
Tal projeto tramitou naquela Casa em tempo recorde e,
ao chegar ao Senado, prejudicou o projeto de minha
autoria, que adormecia, sem qualquer justificativa, na
Comissão de Assuntos Econômicos.
Com aquela manobra, o Governo Federal evitou
que o mérito ficasse para um Senador da oposição.
No entanto, o objetivo foi atingido: o teto do Supersimples foi reajustado em 2011, beneficiando milhares de
empresas e milhões de trabalhadores. E eu não me
incomodei com o fato, porque sempre defendi a pequena e a micro empresa e considero que, depois de
muitos anos sem reajuste, aquele foi, enfim, um reajuste alcançado e, com justiça, concedido a todo o setor.
Hoje, Srs. Senadores, nos vemos diante de situação semelhante. O teto do Supersimples precisa de
reajuste, mas o Governo Federal se omite, certamente por temer perda de arrecadação. Vai empurrando o
problema com a barriga, como faz com tudo que se
refira a matéria econômica ou tributária.
Fiz o alerta há dois meses e meio, como já disse,
nesta tribuna. Nenhum sinal até hoje. Coincidentemente,
nesse meio tempo, recebi luxuoso livro intitulado Os seis
anos do Supersimples, publicado pelo Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas),
entidade financiada com recursos públicos oriundos
de contribuições sociais obrigatórias sobre a folha
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de pagamento das empresas e que, nos últimos dez
anos, vem servindo de cabide de emprego para gente
aliada do Governo de médio escalão. Nesse extenso
livro, os petistas do Sebrae tentam reescrever a história. Tentam apagar a história do Simples e convencer
a todos e ao Brasil DE que a criação do Supersimples
é mérito do Governo Lula.
Francamente, é hora de restabelecer a verdade
dos fatos. Já em 1996, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei no 9.317, instituindo o
Simples Federal. Senhores, me permitam dizer, modestamente: eu, inclusive, exercia à época mandato
de Deputado Federal e tive a satisfação de ter sido o
Relator da matéria que deu origem à lei. O Simples
Federal, que era chamado apenas de Simples, reunia
a cobrança de diversos tributos federais em uma única
conta, com tratamento diferenciado e favorecido, como
eu já disse. Em 2006, a Lei Complementar no 123, que
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, transformou o Simples
Federal em Simples Nacional.
É inacreditável, mas é verdade: na comemoração do aniversário de uma lei criada por um Deputado
tucano, baseada em uma lei anterior, de um governo
tucano, o grande homenageado é o ex-Presidente petista, cuja participação na elaboração dessa lei limitou-se à imposição de 11 vetos. O mais estranho é que,
no ano passado, quando o Supersimples, pelas contas
do Sebrae, teria completado cinco anos, a entidade
não fez nenhuma comemoração. Não deixou de ser
uma inovação. Nunca antes, na história deste País, o
aniversário de seis anos de uma lei foi tão celebrado.
Mas me perdoe a digressão, Sr. Presidente. Retomo a questão principal, já concluindo o meu pronunciamento.
Os valores de enquadramento no Simples Nacional precisam ser reajustados. A oportunidade para
o Governo Federal tomar a iniciativa foi dada e não foi
aproveitada.
Por esse motivo, apresentarei, nos próximos dias,
um projeto de lei revisando o teto do Supersimples. Não
me surpreenderei se, tal qual aconteceu em 2011, o
Governo Federal novamente apresentar outro projeto
semelhante para que o mérito não fique com alguém
da oposição.
Sinceramente, isso não me importa. O importante é que o teto seja efetivamente reajustado, seja o
caminho qual for. Apenas ressalto que, devido à regra
constitucional da anterioridade tributária, este projeto
precisa ser aprovado ainda este ano para valer já no
ano que vem e beneficiar milhares de empresas e milhões de trabalhadores brasileiros.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a atenção de todos e a oportunidade, confiando
e acreditando que, desta vez, faltando apenas cinco
semanas para o ano legislativo se encerrar, tenhamos
a iniciativa do Governo adotada de corrigir essa defasagem na tabela, para não vivenciarmos um 2014 inteiro
de gente deixando de usufruir dos benefícios dessa
lei tributária, que foi, é verdade – isso precisa ser dito
e repetido –, a última lei promulgada neste País pela
qual se conseguiu reduzir a alíquota de impostos que
as empresas são obrigadas a recolher e que permitiu,
Presidente Collor, a inclusão de milhares e milhares
de micro e pequenos empresários na legalidade, na
formalidade.
Lembro-me bem, quando eu relatava essa lei –
o Ministro era Pedro Malan, e o Secretário da Receita
era Everardo Maciel –, de que havia um verdadeiro...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... clima de preocupação com a possibilidade de
queda de receita, pela existência de uma lei com essas
características. Sabem o que aconteceu? Aumentou
a arrecadação. E sempre aumentará quando fizermos
justiça fiscal; sempre aumentará quando fizermos a
simplificação da regra tributária; sempre aumentará
quando mais gente se sentir na condição de pagar o
imposto e ver resultados com essa providência – todo
mundo sabe disso. E naturalmente que não podemos,
a Presidente Dilma não pode, o Ministério da Fazenda
e a Receita Federal não devem deixar passar a oportunidade de reajustar nessa ordem, 12% ou 13%, as
tabelas vigentes.
É muito fácil, é muito simples, há até Ministro que
cuida agora da pequena e da microempresa, o meu
amigo Ministro Afif Domingos. Ele poderia naturalmente
dar grande contribuição para que esse assunto fosse
resolvido, e milhares de micro e pequenos empreendedores do Brasil não continuassem lendo, numa obra
cara e bonita, que o Governo Federal do PT comemora seis anos de Supersimples, mas não faz nada
pelo Simples, que é, de fato, o mecanismo pelo qual
se criou e se estimulou a atividade da pequena e da
microempresa no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Antes de conceder a palavra
ao próximo orador, que é o Senador Fernando Collor,
quero ler expediente que se encontra sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência designou:
– como membros titulares, os Deputados Onofre
Santo Agostini e Walter Ihoshi, em substituição, respec-
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tivamente, aos Deputados Eduardo Sciarra e Eleuses
Paiva, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 627, de 2013,
conforme o Ofício nº 1.615, de 2013, da Liderança do
PSD na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Márcio França, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 627, de 2013, conforme Ofício nº 239, de 2013, da Liderança do PSB
na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Osmar Júnior,
em substituição à Deputada Manuela D’Ávila, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 627, de 2013, conforme o Ofício
nº 371, de 2013, da Liderança do PCdoB na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 1.615/13/PSD
Brasília, 19 de novembro de 2013
Assunto: Substituição de indicação de Parlamentares
do PSD para composição de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação dos parlamentares abaixo para
a composição da Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 627, de 2013:
– Deputado Eduardo Sciarra (PSD/PR) pelo Deputado Onofre Santo Agostini (PSD/CS) – membro
TITULAR;
– Deputado Eleuses Paiva (PSD/SP) pelo Deputado Walter Ihoshi (PSD/SP) – membro TITULAR.
Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as
providências cabíveis para que as referidas substituições produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
OF. B/239/13
Brasília, 13 de novembro de 2013
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Márcio França (PSB-SP), como titular, da
Medida Provisória nº 627, de 2013, “Altera a legislação
tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o
PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da
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Seguridade Social – COFINS; revoga o Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a tributação da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em
lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente
no Brasil por intermédio de pessoa judícia controlada
no exterior”, em substituição ao Deputado BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
Ofício nº 371/13
Brasília, 19 de novembro de 2013
Assunto: Indicação de membro para compor Comissão Especial
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Senhor
Deputado OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI), na condição de
titular, em substituição à Deputada MANUELA D’ÁVILA
(PDcoB-RS), para compor a Comissão Especial da Medida Provisória nº 627, de 2013, que “altera a legislação
tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o
PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS; revoga o Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a tributação da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em
lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente
no Brasil por intermédio de pessoa judícia controlada
no exterior; e dá outras provisências”.
Respeitosamente, – Deputada Manuela D’Ávila,
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Collor, V. Exª
tem a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Presidente, pela ordem, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Só para registrar
a presença dos vereadores de Ji-Paraná que vieram
em uma audiência hoje de manhã no MEC, com a Drª
Adriana Wesca, para discutir a instalação de uma universidade federal no interior do Estado do Rondônia.
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Portanto, estão comigo a Vereadora Márcia, o Vereador Anderson Exceller e o Vereador Edvaldo Gomes.
Era somente para registrar a presença deles, dar
as boas-vindas e dizer que foi importante a vinda deles
nessa audiência hoje, pela manhã, no Ministério da
Educação, na tentativa e na construção de levarmos,
para o interior do Estado de Rondônia, uma nova universidade federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Presidente Collor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O registro será feito,
Senador.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti; Srªs e Srs.
Senadores, hoje, 20 de novembro, o Brasil comemora
o Dia da Consciência Negra, data que faz referência
a Zumbi dos Palmares, cuja morte completa, nesta
data, 318 anos.
O alagoano Zumbi dos Palmares liderou a resistência contra a escravidão na Serra da Barriga, localizada hoje no Município de União dos Palmares, em
Alagoas, onde se protagonizou uma luta centenária
contra os ataques holandeses, portugueses e bandeirantes. Nesse contexto, o líder Zumbi dos Palmares virou símbolo da resistência e da liberdade, a ponto de
ser reconhecido oficialmente como herói nacional em
1995, por ocasião dos 300 anos de sua morte, e que
motivou, posteriormente, com a Lei 12.519, de 2011, a
instituição do feriado que se comemora hoje em mais
de mil cidades brasileiras.
Maior centro de resistência negra do Brasil Colonial, o Quilombo dos Palmares – apesar dos esforços do prefeito Beto Baía que sente a falta de uma
política estadual – ainda hoje continua travando uma
nova luta, desta feita para se manter e se transformar
numa referência de peregrinação, inclusive de caráter internacional, como atrativo turístico e cultural e,
consequentemente, de geração de oportunidades em
prol de Alagoas.
Do alto da Serra da Barriga, o local é mantido pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o
Iphan, que considera, desde 1985, o Parque Memorial
Quilombo dos Palmares como Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Destino turístico de Alagoas, o sítio arqueológico
do principal quilombo de resistência negra das Américas teve algumas de suas principais edificações reconstituídas, o que permitiu a recuperação de aspectos
históricos e culturais da comunidade e do povo que
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resistiu, por mais de cem anos, aos ataques daqueles
que queriam escravizá-los e se apoderar de suas terras.
Bem argumenta a representante da Região Nordeste da Fundação Palmares, Srª Maria José da Silva:
O Quilombo dos Palmares é um lugar especial
porque representa a ancestralidade de um povo
que resistiu a diversas batalhas em nome da
liberdade. Além de tudo, este local [diz ela] faz
parte da história de Alagoas e do Brasil que
merece ser conhecido e compreendido pelo
povo brasileiro.
Contudo, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, em que pese o significado
representativo de Quilombo dos Palmares, quer no
campo histórico e cultural, quer no simbolismo da
luta pela liberdade de um povo escravizado, Alagoas
é hoje o Estado em que se registra a maior perda de
expectativa de vida para a população afrodescendente, principalmente devido a causas e fatores ligados à
violência, como homicídios, suicídios e acidentes. Em
média, Sr. Presidente, essa parcela da população deixa
de viver 49 meses – ou seja, mais de quatro anos –
por razões advindas da violência, contra apenas três
anos e meio da outra parcela da mesma população.
É uma diferença abissal e inaceitável, pois contrasta
com o sentido e a significação da luta de Zumbi dos
Palmares em Alagoas.
Na prática, os alagoanos tornaram-se reféns da
péssima política de segurança pública, de educação
e de saúde, componentes de um atraso que o governo estadual não consegue sequer amenizar, menos
ainda resolver.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores ...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) –..., ao mesmo tempo em que lamento por essa insustentável situação gerada pela
inoperância e incompetência do Governo de Alagoas,
especialmente naqueles três setores fundamentais no
âmbito das políticas sociais, deixo aqui registrada minha homenagem pela passagem do Dia Nacional de
Zumbi dos Palmares e do início da Semana Nacional
da Consciência Negra, este último fruto de oportuno
projeto apresentado por S. Exª o Sr. Senador Paulo
Paim, a quem aproveito para parabenizar por essa
sua iniciativa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs
e Srs.Senadores.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Humberto Costa, como orador inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR –
ES. Fora do microfone.) – É a minha vez, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Depois do orador inscrito
é V. Exa. É alternado, Senador Magno.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – É uma liderança e um
orador inscrito. Depois é V. Exa. Tem que alternar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR –
ES. Fora do microfone.) – Eu já tinha pedido três vezes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exa está inscrito normalmente para ser o próximo orador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR –
ES. Fora do microfone.) – Aqui há Senador e Senador.
SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não, senhor. Está no Regimento, e eu cumpro muito o Regimento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES) – (Intervenção fora do microfone.) – V. Exª não
falou isso para mim. Eu estava do seu lado aí. Está
falando agora.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Humberto, V.
Exa tem a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Intervenção fora do microfone.) – Isso é falta de educação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Estou cumprindo o Regimento, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Fora do microfone.) – Não está, não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não vou debater com V. Exa.
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, espectadores da
TV Senado, num 20 de novembro como hoje, há 318
anos, era capturado e morto, onde hoje é o Estado de
Alagoas, o líder negro Zumbi.
Adolescente, aos 15 anos, fugiu do lugar onde
foi educado por um padre para reencontrar sua comunidade de origem. E aos 25 anos de idade passou a
comandar os destinos da sua gente no Quilombo dos
Palmares, que abrigava escravos fugitivos de fazendas.
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Zumbi foi capturado e morto aos 40 anos de
idade. A luta desse herói em busca da liberdade e da
afirmação é um exemplo e continua com muito sentido
na atual sociedade brasileira.
A expectativa de vida de um homem negro no
Brasil é um ano e oito meses menor do que deveria
por causa da violência. Essa perda na longevidade é
duas vezes maior para os negros do que para os homens de pele clara.
Esses dados constam da pesquisa Vidas Perdidas
e Racismo no Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, que mostra ainda que, em cada
três vítimas de homicídio no Brasil, duas são negras.
Conforme informações do Censo 2012, que serviram para as conclusões dos pesquisadores do Ipea,
a taxa de mortes violentas entre os negros é de 36
mortes por 100 mil pessoas, enquanto que entre os
não negros chega a ser menos da metade, aproximadamente 15 mortes por 100 mil pessoas.
Conclusão: a condição racial aumenta a vulnerabilidade do negro, que corre 8% mais risco de se
tornar vítima de homicídio do que um homem branco,
ainda que ambos apresentem as mesmas condições
de escolaridade e características socioeconômicas.
O texto da pesquisa afirma:
O negro é duplamente discriminado no Brasil,
por sua situação socioeconômica e por sua cor
de pele. Essas discriminações combinadas
podem explicar a maior prevalência de homicídios de negros vis-à-vis o resto da população.
Segundo o estudo, variáveis como educação,
emprego, renda e localização do domicílio explicariam apenas 20% da diferença no número de mortes
entre negros e brancos. O restante estaria ligado à
condição racial.
Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômicos, Dieese, mostra que
o salário dos negros é, em média, 36% mais baixo do
que o pago às pessoas não negras.
Levantamento da organização não governamental Transparência Brasil mostra que, apesar de negros
e pardos serem metade da população brasileira, eles
correspondem, no Congresso, a apenas 9,8% dos Deputados e Senadores. Esse percentual é menor, inclusive, do que entre o segmento dos 1% mais ricos da
população, onde 16% são de negros e pardos. Entre
os Parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores, 15% são negros ou pardos. No recente processo
de renovação da direção do PT, houve a exigência de
que 20% das vagas nas chapas em disputa fossem
preenchidas por negros ou representantes de segmentos minoritários.
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Por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República,
Seppir-PR, o Governo Federal tem articulado formas
de superação do racismo, que atinge principalmente
as pessoas que se declaram negras ou pardas e somam 50,7% da população.
A Seppir existe desde 21 março de 2003, data
que coincide com a comemoração do Dia Internacional
pela Eliminação da Discriminação Racial.
A Secretaria, criada pelo Presidente Lula, elabora
e articula, junto a órgãos públicos e outras instituições,
políticas de promoção da igualdade e de proteção dos
direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos – com
ênfase na população negra – afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. Atua, também, no acompanhamento da execução de programas
de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à promoção da
igualdade racial.
O crescimento do emprego, a execução coordenada de programas sociais, a política de valorização
do salário mínimo e de ampliação das oportunidades
educacionais se revelam na tendência geral de diminuição das desigualdades.
Entre a população negra cresceram a renda média, o emprego formal e a escolaridade em todos os
níveis. Das mudanças recentes, destaca-se a inserção
das ações afirmativas no quadro da política brasileira
como parte de um amplo projeto de inclusão social.
Nele, a dimensão racial é chave para entender e superar as desigualdades sociais, assim como para erradicar a pobreza no Brasil.
A participação da Seppir no processo de elaboração do Plano Plurianual resultou na inclusão, nessa
peça de planejamento, do programa temático, Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial.
Além disso, a temática racial foi incorporada em 25
outros programas temáticos, 96 metas, 52 iniciativas
e 10 ações orçamentárias específicas, em diferentes
áreas da ação governamental.
O marco regulatório reúne leis e decretos, todos
aprovados e publicados depois de 2003.
Em 26 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, reconheceu a constitucionalidade do princípio das ações afirmativas, colocando ponto final em um longo debate jurídico. Embora
controvérsias políticas e ideológicas ainda prossigam,
são inegáveis as conquistas legislativas obtidas nos
últimos 10 anos.
A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
tornando obrigatória a inclusão da História e Cultura
Afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino.
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Eu queria, inclusive, salientar aqui que este foi
um projeto apresentado por mim em 1995, quando eu
era Deputado Federal.
Com isso, incorporaram-se aos conteúdos educacionais a História da África e dos africanos, a luta
dos negros, a cultura e o papel do negro na formação
do País, resgatando sua contribuição nas áreas social,
econômica e política.
O Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003,
instituiu a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de reduzir as desigualdades
raciais, por meio da defesa de direitos, das ações afirmativas e da articulação das dimensões de gênero e
raça. A PNPIR tem como princípios a transversalidade, a descentralização e a gestão democrática, que
reconhece o papel da sociedade civil no avanço da
igualdade racial.
O Decreto nº 6.872, de 2009, aprova o Plano
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que, com
base nas definições da I Conferência de Promoção da
Igualdade Racial, estabelece um conjunto de ações
vinculadas aos seguintes eixos: trabalho e desenvolvimento econômico, educação, saúde, diversidade
cultural, direitos humanos e segurança pública, povos
e comunidades tradicionais, política internacional, desenvolvimento social e segurança alimentar, infraestrutura e juventude.
A Lei nº 12.288 institui o Estatuto da Igualdade
Racial, definindo as principais áreas a serem reconhecidas pelas instituições públicas para a superação
das desigualdades raciais: saúde, educação, cultura...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) –... esporte e lazer, liberdade de consciência e de crença, acesso à terra e moradia, trabalho
e meios de comunicação. Também estabelece mecanismos institucionais como o Sinapir, o Fipir e as Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade Racial.
Por último, a Lei nº 12.711, sancionada pela Presidenta Dilma, em agosto de 2012, conhecida como
Lei das Cotas, dispõe sobre a reserva de vagas com
critérios para estudantes da escola pública, negros e
indígenas, definindo em, no mínimo, 50% o acesso
destes às universidades federais e às instituições federais de ensino técnico e de nível médio.
Portanto, hoje, Sr. Presidente, um dia de homenagear toda a população negra do nosso País e, ao
mesmo tempo, reafirmar os compromissos que todos
temos com a promoção da igualdade racial, com a
emancipação dos negros da nossa sociedade e com
a produção de cidadania para a população negra.
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Aqui quero reafirmar também o compromisso do
nosso governo, que revolucionou essas ações e, sem
dúvida, continuará a fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV-RN) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
Passamos a palavra, como Líder, ao Senador
Magno Malta.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV-RN) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pergunto
a V. Exª: há algum Líder inscrito após o Líder que está
na tribuna?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV-RN) – Nós temos inscritos, para usarem da palavra
como líderes, os Senadores Acir Gurgacz, Ana Amélia,
Armando Monteiro, Inácio Arruda e Rodrigo Rollemberg.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Todos como líderes?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV-RN) –
Sim; como líderes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– E para uma comunicação inadiável?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV-RN) – Para uma comunicação inadiável, são três.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– V. Exª pode, por favor, inscrever-me para falar como
líder e para uma comunicação inadiável. Na oportunidade que surgir primeiro, eu falo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV-RN) – Está bem.
Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR-ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, hoje, quando o Brasil comemora o Dia da Consciência Negra, é o meu dia, Sr.
Presidente. Aliás, são 81 Senadores, dois negros: o
Senador Paim e eu.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT-PE) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR-ES) – Mais ou menos. O Senador Humberto Costa
tentou se inserir, mas mais ou menos, não é? Rollemberg também quer ser negro? (Pausa.)
E é um dia muito importante até pela contribuição
cultural, social, a mão de obra, o trabalho dos negros,
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enfim, a sua importância para o País, e é mais que justo
que o País busque os mecanismos para saldar essa
dívida sempre com aqueles que ajudaram a construir
a nossa Nação.
Salve a negra Dona Dada, minha mãe, que me
deu a possibilidade de chegar aqui e me tornar Senador da República, vendo como a nossa raça tem, de
forma significativa, colaborado e deixado um legado
absolutamente importante para o nosso povo.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é que, hoje, nós tivemos a reunião da Comissão
de Direitos Humanos do Senado, em cuja pauta, um
projeto polêmico que não dá para votar no afogadilho,
até porque ele está aqui há 11 anos. Foram oito anos
enfrentando o debate com a Senadora Fátima Cleide
e, nos últimos três anos, com a Senadora Marta Suplicy e outros, que comungam, defendem a mesma
bandeira e têm o nosso absoluto respeito.
Não dá para respeitar aqueles que são oportunistas, mas aqueles que fazem o debate e debatem
as suas crenças são dignos do respeito. Eu respeito
todos, mas o PL nº 122, na visão da Deputada Iara
Bernardi, propunha, Sr. Presidente, criar, neste País,
um império homossexual, em que eles podem tudo e
ninguém pode nada. Por exemplo: se não alugar casa
a um homossexual, você vai preso; se não admitir, você
vai preso; se demitir, vai preso também. São essas as
aberrações que existem no bojo daquele projeto. E
mais: você vai preso se não aceitar a opção sexual do
indivíduo. Ou seja: você está criminalizado e é obrigado,
se não é um criminoso, a aceitar a opção sexual dele.
Você tem uma dívida de respeito. Respeitar, sim,
até porque a dívida que nós temos e o compromisso
para a boa convivência na sociedade é que nos respeitemos.
O Senador Paulo Paim fez todo um esforço – e
reconheço o esforço de S. Exª –, mas o texto do Senador Paulo Paim não agrada ninguém. Ficou muito
ruim, uma anomalia. Anomalia é tudo aquilo que não
tem cabeça. Anomalia é uma mula sem cabeça. O texto
ficou ruim, apesar do esforço do Senador Paim, e nós
respeitamos isso, agradecemos por isso. Ele conseguiu
banir a palavra homofobia.
A palavra homofobia tem sido banalizada, neste
País, e aqueles que não comungam, mas respeitam,
mesmo assim são criminosos e qualquer gesto é um
gesto homofóbico, sendo que nós não temos a tipificação dessa palavra no Código Penal, e precisamos ter.
O debate, aqui, de um texto como esse só pode
ser feito, Sr. Presidente, depois de haver a tipificação
da palavra homofobia.
Esse PL vem rodando e sendo debatido, e há uma
minoria, que grita tão alto, que parece que ela é maioria.
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Para mim, no afogadilho, fui surpreendido, porque
o PL seria votado hoje, na reunião da CDH, às oito e
meia da manhã.
E, aqui, eu quero agradecer às lideranças deste
País, que se mobilizaram, anteontem e ontem, e vieram para cá. Chegaram aqui na madrugada.
Eu faço o registro, com muita alegria, da Comissão Católica, que está nesse debate juntamente conosco, e que, para o debate, trouxe, Senador Rollemberg, na manhã de hoje, por meio do Instituto Plínio
Correia de Oliveira...
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR-ES) – ... que protocolou na Presidência da Casa,
3.449.376 e-mails, enviados, nas últimas horas, a esta
Casa, contra o PL nº 122, ou seja, o PL da homofobia.
Sr. Presidente, o grande drama de tudo isso é que,
no relatório do Senador Paim, ele inclui, nos mesmos
direitos que têm o portador de deficiência, o negro,
o índio, o idoso... Ninguém faz opção para ser idoso;
ninguém faz opção para ser deficiente físico; ninguém
faz opção para nascer índio; ninguém faz opção para
ser negro; ninguém faz opção para ser branco. Você
nasce. Agora, homossexualismo é opção. Não dá para
misturar alhos com bugalhos.
E me dizia o Senador Mozarildo Cavalcanti, num
ato de inteligência: “Olha, Magno, conforme esse texto” – meu querido Senador do Rio Grande do Norte –,
“se esse texto for aprovado, fica claro o seguinte: se
você não for negro, se você não for portador de deficiência, se você não for índio e não for homossexual,
você for heterossexual, você está discriminado. Você
virou a escória da sociedade, porque você não tem
direito a nada, porque, daqui a pouco, nós vamos ter,
também, o estatuto do homossexual”. Daqui a pouco,
nós vamos ter quota, também, para eles, nas escolas;
e, daqui a pouco, também, nós vamos ter a demanda
por espaço nos partidos políticos e, até, dois votos,
como estão propondo agora, ou seja, dois votos para
os negros ganharem a eleição.
O senhor não acha que isso é uma brincadeira?
E vai muito mais longe: eles, agora, estão propondo que não deva existir Dia dos Pais nas escolas nem
Dia das Mães. Nós discutíamos isso agora, rompendo com valores da família tradicional, porque a família
tradicional foi instituída por Deus – macho e fêmea,
homem e mulher. Quando uma mulher está grávida,
você pergunta: “está grávida de quê, mulher? É um menino ou uma menina?” Você diz: “A minha esposa está
grávida de uma menina”; ou diz: “A minha irmã deu à
luz um menino”. Ninguém fica grávida de um homossexualzinho, porque não há cromossomo homossexual.
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Ora, é preciso fazer esse debate com muita clareza! Mas dizem: “Ah, mas há crianças na escola que
talvez tenham dois pais ou duas mães. E, então, no Dia
dos Pais ou no Dia das Mães, vai ficar constrangida”.
Sr. Senador Rollemberg, então, agora, vamos tratar a exceção primeiro para, depois, tratar a regra? Nós
tratamos a regra para, depois, tratar a exceção. Nós
não podemos romper com esses valores, porque, no
dia em que rompermos com valores de família, sepultaremos de vez esta sociedade. Aliás, por muito menos,
Deus destruiu Sodoma e Gomorra – por muito menos!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR-ES) – Aliás, para o caminho que estamos indo, se
Deus não tomar uma providência com este País, vai
ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra.
E eu quero aqui fazer referência às lideranças
católicas, às lideranças da CNBB, conosco, de mãos
dadas, porque aqui não tem confissão de fé, e às lideranças evangélicas e líderes da bancada do Partido dos Trabalhadores. Cito aqui o Senador Pinheiro, o
Senador Wellington, o Senador Pimentel, que fizeram
todo um trabalho, entendendo que isso não é momento, e nós não precisamos tratar de uma questão como
essa neste País.
Eu quero agradecer ao Pastor Abner, Pastor Presidente da Madureira, no Rio de Janeiro; Pastor Samuel
Ferreira, Pastor Presidente de São Paulo; Pastor José
Wellington; Bispo Manoel Ferreira; Pastor Fadi; Bispo
Rodovalho; nossos queridos líderes do Brasil inteiro
que aqui estiveram; à Bancada Federal; à Bancada Católica; à Bancada Evangélica; e à Bancada da Frente
da Família, para poder fazer esse enfrentamento absolutamente necessário.
O senhor sabe qual é o drama? E eu encerro aqui.
Quero que V. Exª me dê só dois minutos. O problema é
este – eu vou mandar essa cartilha a V. Exª e a todos
os Senadores: O gênero. Eles querem tirar a palavra
“sexo”. Até porque de que lei precisamos se a Constituição Federal diz, Senador Wellington, que é crime
discriminar religião, etnia, sexo? É crime, pronto! Mas
eles não querem a palavra “sexo”. Eles querem a palavra “gênero”, porque gênero acaba com o masculino
e o feminino. Gênero é uma coisa só. É por isso que
eles tentaram colocar a palavra “gênero” até no novo
projeto de lei, que o Senador Alvaro Dias relatou, da
educação de base do País, para poder implantar o ensino homossexual nas escolas. Gênero! Eu vou mandar
essa cartilha ao senhor também, Senador Wellington,
para vocês saberem a origem dessa coisa de gênero.
“Ah, mas não porque os filósofos da nova geração,
alguns pensadores...” Será que alguns pensadores e
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filósofos da nova geração são mais que Deus? Eles
são capazes de destruir alguma coisa que Deus criou?
Porque Deus não criou o Ministério Público. Deus não
criou conselho tutelar. Deus não criou o Governo do
Piauí nem o Governo do Maranhão nem o Governo
daqui. Deus criou a família e, a partir da família, tudo.
Será que esses novos pensadores estão preparados?
Eles estão acima de Deus para poder dizer “Olha, nós
vamos destruir isso, não há mais sexo feminino nem
masculino. Nós podemos ensinar às crianças que elas
podem ser qualquer coisa, o que quiserem”.
Veemente conclamo os Srs. Senadores. Quero
alertar para as eleições do próximo ano.
Só um minuto, e encerro.
Senador Wellington, a questão do aborto – aborto! –, um item. Uma eleição de Presidente empurrou a
eleição para o segundo turno.
Prestem atenção, porque o povo não é bobo. O
povo não é bobo, e vi um Senador falar na Comissão
“Não; é porque a nossa Ministra dos Direitos Humanos”... Qual é o nome dela?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – (Intervenção fora do microfone.) – Maria do Rosário.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Maria do Rosário.
“Maria do Rosário pediu...”. Mas a Ministra Maria do Rosário manda aqui no Senado? Ela tem voto?
Ela é presidente de alguma coisa? Quer dizer que ela
telefona de lá, e se faz aqui? Olha, eu respeito pelo
que ela pensa, mas quero dizer, Senador Wellington...
E quero chamar a atenção das famílias do Brasil, que
estão me ouvindo, que estão me vendo, que estão nas
redes sociais, que estão postando. Prestem atenção
nos políticos que se levantam, Senador Mário Couto, e
se arvoram contra valores de família! Prestem atenção
neles, porque não podemos lhes dar o voto na nossa
base, para eles chegarem aqui e tentarem destruir valores de família! Preste atenção, Brasil! Preste atenção,
meu povo! Preste atenção nesses políticos!
De um Deputado Federal ou Estadual você não
pode nem cobrar, dizendo que votou nele. Ele tem o
direito de não acreditar em você. Mas eleição majoritária? Aqui não há um Senador que tenha vindo para
esta Casa sem voto de evangélico. Atenção, povo
evangélico do Brasil! Preste atenção nessas criaturas!
Aqui não há ninguém que tenha vindo para cá sem o
voto do católico. V. Exª mesmo. Eu conheço os evangélicos do Rio Grande do Norte; eles votaram em V.
Exª. Os católicos votaram. Votaram por quê? Não por
causa de confissão de fé, mas por causa da sua idoneidade, do seu procedimento, meu Presidente, na vida
pública. Conheço muito bem. V. Exª sabe que sou fre-
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quentador do Estado, onde tenho lá os meus amigos,
os meus irmãos. Foi por causa do seu procedimento.
O povo evangélico votou em Rollemberg, os católicos
votaram nele. Votaram em Mário Couto. Os católicos
e evangélicos – evangélicos principalmente do Piauí
–, todos votaram em Wellington Dias.
O senhor espera que repitam? Acha que vão
repetir. Mas não se meta com esse negócio de homofobia, não, senão não vão repetir. E V. Exª fez muito
certo ao tomar essa sua posição. Mas sua posição é
de família, não é por causa de religião; é por sua própria crença nos princípios de Deus.
Então, vamos fazer uma cruzada neste País.
Atenção, Ministra dos Direitos Humanos! Atenção Liderança de Governo! Atenção Liderança de Governo!
Esses cidadãos estão no Parlamento com o nosso
voto, fazendo enfrentamento às muralhas que põem de
pé a moralidade. E a moralidade que eles pregam hoje
é nada mais nada menos do que a velha imoralidade!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Obrigado, Senador Magno Malta.
Registro a presença dos alunos do ensino médio do Colégio Sul D’América de Goiânia, em Goiás.
Sejam bem-vindos ao Senado Federal!
Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o
Senador Rodrigo Rollemberg.
Depois, Senador, farei uso da palavra para fazer
uma comunicação inadiável. Em seguida, volta a palavra para um orador inscrito. Por isso, convido V. Exª
para presidir a sessão, se possível. É que vou falar em
seguida. Obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu não poderia deixar de subir à tribuna
na tarde de hoje para celebrar o Dia da Consciência
Negra e para refletir a respeito das enormes diferenças
sociais e raciais que ainda pairam sobre o nosso País.
Alguns oradores que me antecederam aqui já
trouxeram dados da realidade brasileira que mostram
o quanto precisamos avançar no sentido de fazer justiça social neste País. Mas eu não poderia deixar de
iniciar esta minha fala trazendo, reiterando esses dados que falam por si só.
Segundo o Mapa da Violência 2013, publicado
pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos,
enquanto houve redução de 26,4% nas estatísticas de
assassinatos de jovens brancos nos últimos dez anos,
houve um aumento de 30,4% nos assassinatos de jovens negros nesse mesmo período. E o mais grave é
que, na maioria dos casos, esses assassinatos foram
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cometidos por agentes do Estado ou por grupos de
extermínio.
Segundo dados do Ipea de 2007, crianças negras
nascem com peso inferior ao de crianças brancas e
têm maior probabilidade de morrer antes de completar
um ano de idade. Crianças negras têm menor probabilidade de frequentar uma creche e sofrem de taxas
de repetência mais altas na escola, o que as leva a
abandonar os estudos com níveis educacionais inferiores aos dos brancos.
Adolescentes e jovens negros morrem de forma
violenta em maior número do que adolescentes e jovens brancos.
Negros têm probabilidades menores de encontrar
um emprego. Se encontrarem um emprego, recebem
menos da metade do salário recebido pelos brancos,
o que leva a que se aposentem mais tarde e com valores inferiores, quando o fazem.
Ao longo de toda a vida, negros e negras sofrem
com pior atendimento no sistema de saúde e terminam
por viver menos e em maior pobreza que os brancos.
São dados também do Ipea de 2007.
Trago aqui mais alguns dados sobre violência.
Em 2010, morreram 49.203 pessoas vítimas de homicídio no Brasil, e 71,1% das vítimas eram negras. Entre 2002 e 2010, o número de homicídios de brancos
teve uma queda da ordem de 24,8%, enquanto entre
os negros os homicídios aumentaram 5,6%. A taxa de
homicídios da população negra em 2010 foi de 36 em
cada 100 mil pessoas, bem acima da taxa nacional de
26 em cada 100 mil pessoas e mais do que o dobro
da registrada entre a população branca, 15,5 em cada
100 mil pessoas.
Portanto, são dados que nos mostram como vivemos em um País injusto e o quanto precisamos avançar no sentido de fazer justiça social no nosso País.
Esse é o desafio de todos nós. Esses são dados que nos envergonham a todos, e precisamos nos
mobilizar de forma bastante efetiva para mudarmos
essa realidade social vergonhosa que ainda temos
no nosso País.
Temos de reconhecer também alguns avanços
conquistados pela população brasileira, pelos movimentos sociais, especialmente pelo Movimento Negro, com
a solidariedade de todos aqueles que querem construir
um País justo, um País solidário, um País generoso,
como a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, a
Lei nº 12.288, de 2010, que é o principal marco legal
da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Aprovado depois de dez anos de tramitação no
Legislativo, o Estatuto busca efetivar à população negra
a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
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étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à
discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
A aprovação pelo Congresso Nacional da Lei no
10.639, de 2004, que institui o ensino da história da
África e da cultura afro-brasileira nas escolas, também
é um avanço, um avanço que muitas vezes ainda se
encontra apenas no papel. É preciso efetivá-lo, para
que a população brasileira conheça a história dos nossos ascendentes negros.
Tivemos também um momento importante, um
momento histórico, protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal, quando aprovou por unanimidade, entendeu por unanimidade a constitucionalidade das
cotas raciais nas universidades. Pesquisas recentes
divulgadas na imprensa nacional demonstram – este
é o caso da Universidade de Brasília, que foi pioneira na instituição de cotas raciais – que os alunos que
ingressaram na universidade por cotas raciais tinham
um desempenho médio superior ao da média dos demais estudantes.
Também precisamos registrar a edição do Decreo
to n 4.887, de 2003, regulamentando a certificação e
a titulação das terras quilombolas, outro grande reconhecimento e outro grande avanço no que se refere à
redução das desigualdades étnicas neste País.
A criação de dezenas de secretarias e de órgãos
públicos de promoção da igualdade racial por todo o
País demonstra também um despertar da necessidade
de políticas afirmativas por parte dos governos municipais e estaduais e do Governo Federal no sentido de
reduzir essas diferenças.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Dia da Consciência Negra deve ser um dia de profunda
reflexão, que nos permita fazer uma autocrítica e perceber o quanto ainda temos um quadro vergonhoso no
nosso País de diferenças étnicas, que são diferenças
sociais que se refletem no dia a dia e na convivência
de brasileiros de etnias diferentes. Essa é uma realidade que precisa ser assumida, para que possamos
enfrentá-la com a coragem que o tema merece.
Mas também precisamos reconhecer que avançamos, embora tenhamos avançado muito menos
do que necessitamos, até porque a dívida histórica é
profunda, é enorme, é gigantesca. Mas precisamos
reconhecer os avanços, até que possamos avançar
com mais profundidade, com mais ousadia, buscando
a construção de um País justo e generoso.
Portanto, esta manifestação do Partido Socialista Brasileiro é uma manifestação de solidariedade a
todos os negros deste País, a todos os movimentos
sociais que lutam pela construção de um País justo,
solidário e generoso.
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Homenageamos todos aqueles que viveram mesmo antes de Zumbi dos Palmares, os que têm em
Zumbi dos Palmares uma grande referência e os que
resistiram, os que enfrentaram a situação, os que não
se submeteram à condição de servidão e buscaram
construir este mundo que almejamos: um mundo justo,
solidário e generoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Paulo Davim, para fazer uma comunicação
inadiável.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos,
dentre outras matérias que apreciamos, discutimos,
debatemos e votamos, nós votamos e aprovamos duas
matérias para as quais chamo a atenção de todos.
De uma delas, fui o relator. Foram matérias, projetos
de lei do ano de 2011 e do ano de 2012, oriundas do
Senado Jovem.
Apreciamos matérias, por exemplo, Sr. Presidente,
como o projeto de lei que altera a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para determinar a inclusão nos currículos de ensino fundamental e médio de
temas transversais da cidadania. Esse projeto de lei
foi de autoria da jovem Silvia Adriany Barreto, eleita
Senadora Jovem no Projeto Jovem Senador do ano de
2011. Acho essa lei extremamente interessante, porque,
no seu §8º, diz o seguinte: “Na parte diversificada do
currículo, será incluída, obrigatoriamente, a partir da
5ª Série do ensino fundamental, a disciplina Cidadania, que compreenderá o ensino das leis brasileiras”.
Ora, Sr. Presidente, todos nós queremos uma
sociedade formada por cidadãos e cidadãs brasileiros
que tenham respeito à lei. Queremos brasileiros construídos na mais perfeita civilidade. Queremos uma sociedade justa, harmônica e cumpridora das nossas leis.
A própria legislação brasileira parte do pressuposto de
que todo cidadão e toda cidadã têm conhecimento das
suas leis, das leis do seu País, mas não se preocupa
em ensinar as leis brasileiras aos seus cidadãos. Esta
é uma incoerência: como é que o Estado vai cobrar
o cumprimento das leis se ele não ensina essas leis
aos seus jovens, aos seus cidadãos, às suas cidadãs?
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Achei fantásticas essa iniciativa e essa percepção da Jovem Senadora Silvia Adriany Barreto, no ano
de 2011. Ela passou por aqui, eleita Jovem Senadora,
representando seu Estado, e apresentou esse projeto de lei extremamente pertinente. É extremamente
pertinente!
Isso mostra que o jovem tem o anseio de participar da política, de contribuir com seu País, de efetiva e concretamente deixar sua contribuição. E são
programas como esse que abrem a possibilidade de
milhares de jovens brasileiros concorrerem no Projeto Jovem Senador e aqui legislarem e apresentarem
propostas de lei que, pela Comissão de Legislação
Participativa, podem se transformar em lei através da
tramitação natural de todas as demais leis.
Também analisamos, debatemos e votamos outra
lei bastante atual e extremamente pertinente de outro Jovem Senador. Esse projeto foi de 2011 também.
O Jovem Senador é Carlos Vinícius do Carmo Araújo. Esse projeto de lei propõe alterar o Código Penal,
para tipificar o acesso não autorizado à rede de computadores ou a sistema informatizado. Esse crime da
informática, esse crime cibernético, cada vez mais,
torna-se frequente.
Quantas jovens, meninas, têm a sua imagem exposta num crime sórdido nas redes sociais! Quantas
pessoas estão sendo vítimas quase que diariamente
desse tipo de crime, o crime cibernético!
Pois bem, esse Jovem Senador, Carlos Vinícius
do Carmo, teve essa percepção, teve esse cuidado
e apresentou um projeto de lei extremamente atual,
necessário, pertinente, no qual cria a tipificação no
Código Penal do crime cibernético e cria as suas penalidades cabíveis.
Ora, meus colegas Senadores, Sr. Presidente,
são contribuições como essas, como esses dois projetos de lei de Jovens Senadores, que dignificam o
Parlamento, que, cada vez mais, solidificam o projeto
criado pelo Senado Federal, o Projeto Jovem Senador.
Inclusive, terminará amanhã, quinta-feira, o Projeto
Jovem Senador 2013.
São 27 jovens, cada um representando o seu
Estado, escolhidos por um processo seletivo de redação sobre um tema político. Estão aqui, debatendo
assuntos do seu interesse, do interesse da sociedade
civil e contribuindo efetivamente.
Existem atualmente, Sr. Presidente, 17 projetos
de lei, tramitando no Congresso Nacional, da safra
Projeto Senador Jovem.
Por cada projeto que recebo e do qual tenho a
oportunidade de ser Relator, fico honrado e feliz, até
porque, Sr. Presidente, pelo segundo ano consecutivo, sou o Presidente da Comissão do Jovem Senador.

556

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Isso é uma honra! É um privilégio conviver com jovens
talentosos dos mais diversos Estados do Brasil, vindos
das mais diversas realidades, todos oriundos da escola pública. Não há um só Jovem Senador da escola
privada. Todos são da rede pública de ensino.
Fico extremamente feliz quando vejo a desenvoltura, quando vejo o talento, quando vejo a capacidade
de articulação, quando vejo a capacidade e a qualidade de formulação dos argumentos desses Jovens
Senadores.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria PV – RN)
– O Brasil tem que apostar mais na sua juventude. E
a prova disso tudo, Sr. Presidente, é o excelente desempenho desses jovens brasileiros dos mais distantes
rincões do Brasil, que vêm para a Capital Federal, que
vêm para o Senado Federal e deixam contribuições
como essas duas que nós apreciamos e votamos na
Comissão de Direitos Humanos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Eduardo Lopes para uma comunicação de
Liderança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, haviam anunciado
sessão do Congresso às 15 horas. Vai haver ou não?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Às 20 horas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Ficou para as 20 horas,
Senador .
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Foi mudada para as 20 horas?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Já mudou para as 20 horas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Informa aqui a Secretaria
da Mesa que ela vai ser transferida para às 17 horas.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Às 17? Eu tinha ouvido às 20. Já mudou?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Foi confirmada às 17?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É importante todos sabermos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O acordo de Lideranças
foi feito agora e vai ser anunciado pelo Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Às 17 horas?
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Às 17 horas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É importante nós todos sabermos.
Obrigado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero, nesta tarde, primeiro, cumprimentar
todos que acompanham esta sessão, seja pelo rádio,
pela televisão, pela internet, enfim, e cumprimento todos que estão aqui.
Na manhã de hoje, na Comissão de Direitos Humanos (CDH), nós, juntamente com outros Líderes,
chegamos a um consenso para a retirada da pauta
do PL nº 122, aquele que é conhecido como o PL da
Homofobia, que criminalizava todo e qualquer ato considerado homofóbico ou considerado como homofobia.
Conversamos com o Relator, o Senador Paulo
Paim. Inclusive, na semana passada, fiz aqui um comentário quando ele presidia a sessão, no sentido de
que houve um avanço, houve algumas mudanças que,
no meu entender, contribuíram para que a gente pudesse aprovar o substitutivo do Senador Paulo Paim.
Mas, depois, lendo com mais atenção – até porque
quando nós nos pronunciamos ainda não estava à
disposição o relatório dele –, lendo-o mais detalhadamente, nós vimos que havia coisas ali que precisavam
ser mudadas. Por exemplo, o Senador Paulo Paim trazia a questão de se resguardar os templos religiosos.
No entanto, devemos lembrar que, muitas vezes, tanto
a Igreja Evangélica quanto a Igreja Católica e outras
religiões também realizam, em lugares públicos, os
seus atos, que não estão restritos as quatro paredes
de um templo, o que nós chamamos de concentração.
Tivemos a Marcha da Juventude, da Igreja Católica,
e outros tantos.
Então, vimos que se precisava incluir também a
questão da liturgia, do culto fora do ambiente do templo. Esse é um ponto que nós iríamos discutir.
A princípio, nós pensávamos em pedir vista hoje,
na Comissão de Direitos Humanos, mas, depois, decidimos retirar a matéria de pauta, porque, realmente,
é uma questão que traz polêmica, traz paixões, traz
muitas discussões.
Reforço aquilo que uma vez eu disse aqui à Senadora Marta Suplicy, que era defensora do PL nº 122.
Houve um seminário no Auditório Petrônio Portela, e ela
me convidou para dele participar, mas, depois, disse:
“Não, eu me lembrei de que o senhor não gosta desse
assunto”. Eu disse: “Na verdade, não é isso, Senadora.
Eu sou contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo
de agressão, qualquer tipo de discriminação, claro! Por
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outro lado, impedir que um pastor, um padre ou quem
quer que seja possa manifestar sua convicção de fé
contra uma opção sexual, aí não concordo”.
Então, a partir daí – eu até coloquei isto também
no último pronunciamento –, se aqueles que têm a sua
opção sexual querem o direito de se manifestar não
só na expressão de pensamento, mas também na liberdade de atos relacionados à sua opção, por que
eu, como pai de família, ou eu como pastor, ou uma
pessoa como padre, enfim, não podemos manifestar
um pensamento contrário num púlpito, numa pregação, num culto?
Então, já que estamos falando de não violência,
de tolerância, isso tem que ser nos dois lados, num
caminho de via dupla. Mas, como eu disse, o projeto
foi retirado de pauta, e eu também já entrei com um
requerimento.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Nesse requerimento, peço o apensamento
do PL nº 122 ao PL nº 236, porque existe uma comissão tratando do Código Penal brasileiro. E, no Código
Penal, já temos o tratamento da lei com respeito a isso.
Então, o meu requerimento, que já foi protocolado – comuniquei isso às Lideranças; creio que vai ser
votado hoje –, apensa o PL nº 122 ao PL nº 236, que é
exatamente o ponto que deve ser realmente debatido.
Também conversei com o Senador Pedro Taques,
que é o Presidente, que é o Líder da Comissão que
estuda o Código Penal.
Portanto, o PL nº 122, uma vez aprovado aqui no
plenário – creio que vai ser aprovado no plenário –,
nós vamos, então, levar isso para a questão do Código Penal. O Senador Pedro Taques já está incumbido
de apresentar seu relatório. Parece que vai ser no dia
3 de dezembro próximo. Então, daqui a pouco vai ser
apresentado esse relatório.
Eu queria fazer este registro e chamo a atenção
de todos.
O Senhor quer a palavra, Senador Suplicy?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Eduardo, não
cabe aparte na comunicação de liderança.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Aparte, não. Desculpe-me. É uma comunicação de liderança. Obrigado, Presidente, por ter
me lembrado.
Então, só finalizando, é importante registrar: foi
um acordo de liderança – chegamos a esse acordo
hoje – para a retirada de pauta do projeto. Quero encaminhar e expor este fato: o requerimento, pedindo
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o apensamento do PL nº 122 ao PL nº 236, que trata
do Código Penal.
Obrigado, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pergunto ao Senador
Waldemir Moka: V. Exª deseja fazer uso da palavra? V.
Exª está inscrito, normalmente. (Pausa.)
Então, com a palavra V. Exª, como orador inscrito.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na verdade, eu me inscrevi em função de que,
ontem, embora também estivesse inscrito, mas em
função de que teríamos a sessão do Congresso, eu
só pude ter três minutos. E eu queria, em razão até da
gravidade da situação no meu Estado, Mato Grosso
do Sul, retomar o tema.
Amanhã, Sr. Presidente, na Comissão de Agricultura do Senado, nós vamos receber o Ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo, e o Ministro Luís Adams, da Advocacia-Geral da União. E o assunto é exatamente a demarcação de terras indígenas. Esse é
um assunto que não é só o Mato Grosso do Sul. É um
assunto, eu diria, de alcance nacional.
Ao longo desse tempo, pelo menos no meu Estado, a inércia e a omissão do Governo Federal só
têm agravado. Em outro momento, houve até invasão
de propriedade, o que resultou na morte de índios e
também de produtor rural. Mas, nesse episódio, o Ministro da Justiça, na companhia do Ministro Gilberto de
Carvalho, esteve em Campo Grande, no Mato Grosso
do Sul. Num entendimento, que envolveu o Governo,
todas as etnias da população indígena e os produtores
rurais, disseram que, em 45 dias, nós teríamos uma
solução para o problema. Sr. Presidente, os 45 dias se
esgotaram, e o que nós temos hoje, no Mato Grosso
do Sul, é um acirramento.
Hoje, no Mato Grosso do Sul, nós temos 80 propriedades invadidas à espera de uma solução. Também
a população indígena esperava, em função do que havia
sido prometido, ter uma solução para esse impasse.
Então, é esta a situação: os dois segmentos,
produtores e população indígena, num enfrentamento,
porque as invasões não cessaram. Continuam. Só que
agora o fato novo é que os produtores estão cansados
de esperar, vendo a inércia. Você tem decisão de reintegração de posse que não é cumprida.
O produtor está se mobilizando. Ontem, em Campo Grande, houve um protesto em frente à Funai, que
acabou sendo invadida por produtores rurais. Veja a que
ponto chegou: os produtores rurais invadindo a sede
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da Funai. E não tenho como fazer alguma observação
para os produtores rurais, porque, neste momento, os
produtores rurais estão dizendo: “Mas não acontece
nada. Não há solução”. Então, é quase um ato de chamar a atenção para o problema.
Eu penso que, amanhã, Senador Acir Gurgacz, V.
Exª que é o Vice-Presidente da Comissão de Agricultura do Senado, nós teremos uma grande oportunidade
de, diretamente, perguntar ao Ministro José Eduardo
Cardozo se o Governo tem uma alternativa, se o Governo tem uma solução, porque me parece que o enfrentamento, lá no Mato Grosso do Sul, é inevitável.
Eu queria, Sr. Presidente, ocupando esta tribuna,
trazer... Não estou querendo dramatizar, longe disso.
Eu sempre tenho um perfil muito conciliador e sou um
daqueles que aposta que a solução... Eu tenho uma posição em relação a essa questão. Pelo menos no Mato
Grosso do Sul, as terras não foram invadidas, não são
terras griladas, os produtores têm a posse, eles têm
um documento legal. Há casos em que já há decisão
de que a propriedade não é considerada indígena, e
mesmo assim foi invadida. Essa é uma situação que
eu queria trazer.
O Governador do meu Estado, André Puccinelli,
várias lideranças, a Federação da Agricultura, a Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul, amanhã,
terão também uma audiência com o Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, eu sou um daqueles que acham
que é preciso encontrar uma solução para esse enfrentamento, que me parece quase inevitável, no Mato
Grosso do Sul. Pois, nesses enfrentamentos, como já
aconteceu, pessoas podem, seja produtor, seja índio,
perder a vida. É isso que me angustia neste momento
e que me faz ocupar esta tribuna, mais uma vez chamando a atenção para essa questão que acontece
hoje, insisto, não só no Mato Grosso do Sul. Problemas como esse existem em vários outros Estados. V.
Exª é de um Estado que tem um problema, Senador
Acir Gurgacz. Já estivemos juntos em várias oportunidades. A Senadora Ana Amélia, no Rio Grande do
Sul; em Santa Catarina há problemas; no Mato Grosso
há problemas.
O Ministro Luís Adams – acho que o Senador
Acir Gurgacz estava presente quando houve a audiência – tinha a portaria, que era a decisão, mas foi
sobrestada. Só estávamos esperando a decisão do
Supremo. Houve a decisão do Supremo, e até hoje a
portaria não foi resgatada.
Então, são essas questões que deixam o produtor
rural e a população indígena aflitos. Não há nenhuma
decisão, não há encaminhamento, não há uma forma
de dizer: “Nós vamos resolver desse jeito”. Não há essa
decisão por parte do Governo, Sr. Presidente.
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E é exatamente sobre isso que, amanhã, na Comissão de Agricultura, nós vamos ter a oportunidade
de questionar S. Exª o Ministro da Justiça e também
o Advogado-Geral da União.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Moka, eu quero
parabenizar V. Exª pelo tema.
Realmente, 57% da área do meu Estado já é de
reserva indígena. Nós recorremos, quando da demarcação da Raposa Serra do Sol, ao Supremo, que colocou 19 condicionantes para a demarcação de nova
reserva. No entanto, o que se vê é que, na prática,
não se executa.
Então, há uma PEC, Senador Moka, a PEC 38,
que justamente obriga que o processo de homologação, depois de feita a identificação, passe pelo Senado
Federal. Acho que é um bom momento de discutirmos
a questão.
Senador Acir Gurgacz.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente.
Pedindo licença, é que eu pedi uma inscrição,
Senador Mozarildo Cavalcanti, após a Ordem do Dia.
Estou impressionada porque havia a pauta para
deliberar sobre a PEC do Voto Aberto e fui informado
por V. Exª, estou chegando de uma audiência no Ministério da Integração para tratar da liberação de recursos para vários Municípios gaúchos em que a produção foi destruídas por temporais, granizo e ventos,
e a informação é de que, às 17 horas, haverá sessão
do Congresso Nacional para votar um projeto de interesse político. Das 20 horas, passou para as 17 horas.
Portanto, temos pouco tempo.
Eu queria dizer a V. Exª que estou inscrita para
falar após a Ordem do Dia, mas, pelo jeito, não haverá
Ordem do Dia. A Ordem do Dia será a do Congresso e,
depois, não devemos voltar para cá. Então, peço que V.
Exª mantenha a inscrição pela ordem da inscrição normal, regular, para que eu possa, pelo menos, hoje, ter...
E queria, também, cumprimentar o Senador Moka
pela manifestação que fez. Temos de resolver esse
problema.
Muito obrigado.
Desculpe-me, Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia,
já estamos procedendo à alteração. Portanto, depois
do Senador Acir, falarão um orador inscrito e, em seguida, V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que
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nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, uso a tribuna, nesta tarde, para parabenizar a
minha cidade de Ji-Paraná, que completará, na próxima sexta-feira, dia 22 de novembro, 36 anos de emancipação política. As comemorações começarão já na
quinta-feira à noite, dia 21, juntamente com o Prefeito
Jesualdo Pires e o Vice-Prefeito, do PDT, Marcito Pinto.
Haverá várias comemorações: passeio ciclístico
no dia 22, logo pela manhã, no Segundo Distrito, e, à
noite, show musical no ginásio de esportes Gerivaldão.
Enfim, esses festejos, organizados pela Prefeitura de
Ji-Paraná, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná, que é administrada pelo nosso
amigo Alexandre Dartiballi, e da Câmara de Dirigentes
Lojistas, sob o comando do nosso amigo José Aparecido, são mais uma oportunidade que temos para
prestigiar os valores da nossa cidade e da região, e
de manifestarmos nossa alegria por ver a cidade crescendo e se desenvolvendo, com melhoria de qualidade
de vida e oportunidades para todos os ji-paranaenses.
Portanto, cumprimento toda a população de Ji-Paraná pelo seu aniversário de 36 anos de emancipação política, que acontecerá agora, no próximo dia
22 de novembro.
A antiga Vila de Rondônia, denominação dada
ao povoamento que existia entre o Rio Urupá e o Rio
Machado, ainda na época em que nosso Estado era
Território Federal, foi transformada em Município pela
Lei n° 6.448, de 11 de outubro de 1977. A instalação
oficial do Município se deu no dia 22 de novembro do
mesmo ano, com o então Prefeito Walter Bártolo, de
saudosa memória.
Desde a sua emancipação, Ji-Paraná tem crescido de uma maneira excepcional e se transformou num
polo regional do agronegócio e da agricultura familiar,
da pecuária, da agroindústria, da indústria, do comércio
e do setor de serviços, e na educação, consolidando-se, também, como o segundo maior PIB do Estado de
Rondônia, atrás, apenas, da nossa capital, Porto Velho.
Também, nós teremos aniversários de outros
Municípios neste final de semana. Os Municípios de
Vilhena, Pimenta Bueno e Cacoal também comemoram, neste final de semana, 36 anos de emancipação
política e administrativa. Todos esses Municípios foram
criados pela mesma Lei n° 6.448, de 11 de outubro
de 1977, porém comemoram o aniversário na data da
instalação oficial da administração pública.
Em Vilhena, a data oficial do Município é 23 de
novembro. Meus cumprimentos ao prefeito José Rover,
e toda a população desta cidade maravilhosa que é
Vilhena. É um orgulho para todos os rondonienses. A
cidade, onde vivem cerca de 80 mil habitantes, possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do
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Estado de Rondônia e o nono melhor da Região Norte do Brasil.
Quem também nos orgulha muito é o Município de
Pimenta Bueno, que comemora no domingo próximo,
dia 24, seus 36 anos de emancipação, e, também, o
Município de Cacoal, que comemora sua emancipação
na próxima terça-feira, dia 26.
Pimenta Bueno foi a segunda cidade originada
a partir da passagem do Marechal Rondon na região,
depois de Vilhena, por volta de 1912. Assim como as
demais cidades rondonienses, seu progresso ocorreu
a partir da construção...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... da BR-364, na década de 80, tendo
um acelerado crescimento econômico, demográfico e
urbano, e hoje o Município conta com 34 mil habitantes.
Meus cumprimentos a Pimenta Bueno, meus parabéns
a toda a população e ao Prefeito, Jean Mendonça.
Meus cumprimentos, parabéns, também, ao Município de Cacoal e toda a sua população. Cacoal é
o maior produtor de café do Estado de Rondônia, é a
nossa capital do café do Estado, com produção de 20
mil toneladas na safra de 2011.
O Município é assim chamado devido à impressionante quantidade de cacaueiros existentes nas florestas das redondezas na época da colonização. Atualmente, o Município produz, em média, 500 toneladas
de cacau/ano e se destaca por ser um importante polo
universitário e têxtil. Meus cumprimentos ao Prefeito
Padre Franco e ao nosso companheiro do PDT...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... Acelino Marcon, Vice-Prefeito de Cacoal.
Amanhã, estaremos na BR-364, fazendo uma
inspeção na obra tão importante para o nosso Estado.
Estaremos com os técnicos do DNIT para fazermos,
realmente, uma inspeção técnica sobre como está
sendo feita a restauração da BR-364.
No domingo, iniciaremos a nossa diligência na
BR-319, diligência que foi votada na Comissão de Agricultura. Nós iniciaremos em Porto Velho, no dia 24, até
Humaitá e chegando a Manaus, dia 26 ou 27. Vamos
por estrada. Os demais Senadores nos acompanharão,
assim como a TV Senado e membros da Comissão de
Agricultura do Senado.
Portanto, amanhã será um dia importante para
nós...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... e este final de semana também será
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importante, pois faremos essa visita à BR-319, uma
ligação importante para o nosso Estado de Rondônia.
Nós queremos a reabertura da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. É uma estrada importante para os
amazonenses, mas muito mais importante para os rondonienses, porque queremos levar a nossa produção
até Manaus por estrada, Senador Flexa Ribeiro, e não
apenas por balsas. As balsas vão continuar, evidentemente, transportando a maior produção, que é a de
grãos em grande escala, mas a produção pequena,
de pequena escala, precisa da estrada. E a estrada
tem que ser reaberta. Essa é a nossa posição com
relação à BR-319.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro,
1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço ao Senador Acir Gurgacz.
Concedo a palavra, por permuta com a Senadora Lídice da Mata, ao Senador Cyro Miranda, do
PSDB de Goiás.
V. Exª terá dez minutos regimentais mais o tempo necessário para completar o seu pronunciamento.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro,
pela gentileza.
Srªs e Srs. Senadores, Rádio e TV Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, nesta semana, estudo da corretora norte-americana Wells Fargo Securities
apontou que o Brasil é um dos países emergentes mais
vulneráveis a uma crise financeira. É o quinto colocado
numa lista de 28 países e se encontra numa situação
semelhante à da crise asiática de 1998, sobretudo em
razão do baixo potencial de crescimento e dos déficits
em conta corrente.
O Governo atual precisa entender que o tripé
da estabilidade econômica, representado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelas metas de inflação e o
câmbio flutuante, não pertence a um ou outro partido. É um legado do qual a Nação não pode prescindir
se o desejo for garantir as condições mínimas para o
progresso sustentável e duradouro.
Aqui me associo aos que fazem críticas à gestão
financeira do atual Governo, que quer, a todo custo,
mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Governo
vai acabar colocando em risco a estabilidade econômica, uma conquista do povo brasileiro.
Nesta cega e obstinada corrida pela reeleição da
Presidente, o que se tem visto é um jogo de vale-tudo,
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marcado por medidas que beiram à falta de responsabilidade com o futuro do Brasil. Como bem observou o
Senador Jarbas Vasconcelos, em discurso aqui, nesta
tribuna, é senso comum que déficits fiscais elevados
e dívidas públicas crescentes comprometem a estabilidade econômica.
De fato, esse “populismo com o dinheiro público”,
em que se distorcem dados contábeis, com maquiagem
das contas públicas, queda expressiva do superávit
primário, aumento da inflação e crescimento da dívida
bruta, tem todos os ingredientes para montar um coquetel explosivo e detonar a estabilidade econômica.
E é exatamente isso que ocorre quando se administra em torno de projetos políticos e não em nome das
prioridades da Nação.
Falta um compromisso do Partido dos Trabalhadores com a estabilidade econômica e o futuro do Brasil.
Sr. Presidente, não se pode jogar com o dinheiro
público como se o país fosse um cassino com apostas
de tudo ou nada.
Ora, aonde vamos parar nesse ritmo? Rasga-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; ignora-se a Lei
das Licitações; contrata-se para a Copa e para o PAC
2 pelo Regime Diferenciado; estimula-se o endividamento dos entes federados.
E, como se tudo isso não bastasse, a Presidente
critica o Tribunal de Contas da União. Sente-se incomodada porque o TCU está no papel constitucional de
fiscalizar as obras e propor, inclusive, a paralisação
diante de irregularidades e superfaturamentos.
Aliás, Sr. Presidente, Sr. Alvaro Dias e Srs. Senadores, é de se imaginar o que teria feito o atual governo se não fosse o valoroso trabalho do TCU e do
Ministério Público. Diga-se de passagem: estas duas
instituições estão devendo ao Brasil uma investigação
sobre os gastos da Presidente na verdadeira campanha
eleitoral em todo o País, custeada pelo dinheiro público.
Srªs. e Srs. Senadores, uma das agendas mais
importantes para qualquer partido que venha a suceder o PT na Presidência da República, sem dúvida, é
a revisão do Pacto Federativo.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Cyro...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Passamos da hora de redefinir os papéis da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
no que tange tanto à tarefa de cada um nas áreas de
educação, saúde, infraestrutura, segurança e outras,
quanto aos montantes de repartições do Orçamento
para custeá-las e viabilizá-las.
Concedo, com muito prazer, a palavra ao Senador Alvaro Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) –Senador Alvaro Dias, antes de V. Exª
apartear o Senador Cyro Miranda, só quero saudar os
estudantes aqui presentes que constituem o Parlamento Mirim de Cuiabá, Mato Grosso. Sejam bem-vindos
ao Senado Federal.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Cyro Miranda, V. Exª discorre com competência sobre essa questão que preocupa o Brasil. As
pessoas que possuem alguma visão estratégica de
futuro sabem que o atual Governo está armando uma
bomba-relógio de efeito retardado, e é bom repetir isso
reiteradamente, é bom repetir. Enquanto a Presidente
se reúne para falar em corte de gastos, nós aprovamos,
aqui no Congresso, a criação de empresas estatais e
de novos empregos para os apaniguados do Governo. Enquanto fala em corte de gastos, já gastou mais
de R$6,5 bilhões em publicidade oficial, para alardear
que estamos no paraíso neste País, usando produção cinematográfica, efeitos especiais, manipulando
a verdade para convencer a opinião pública de que
este Governo é a solução para todos os problemas
presentes e futuros. Por isso, o alerta de V. Exª é feito
num bom momento, na hora da reflexão, porque nós
temos que estimular o bom debate para a campanha
eleitoral do próximo ano.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
V. Exª tem toda razão quanto à irracionalidade
deste Governo, que está pregando austeridade, mas
ontem aprovou aqui, nesta Casa, R$1,4 bilhão para
mais uma agência que vai substituir a Emater, quando nós temos o Ministério da Agricultura, que podia
muito bem ser usado. E, como disse o Senador Flexa
Ribeiro, para escoar a produção que vem lá do Pará,
precisava-se de 800 milhões. Para isso, não tem. Para
baratear o escoamento de grãos, isso não acontece.
Mas tem 1,4 bilhão.
Senador Jarbas Vasconcelos, com muito prazer.
APARTE PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS NA SESSÃO
DO DIA 20/11/2013, QUE, RETIRADO PELO
APARTEANTE PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Muito obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos.
Como bem falou V. Exª, é uma irracionalidade,
ou seja, o jogo da barganha continua, os apaniguados estão aí aos montes, aos borbotões, e nós estamos pagando essa conta. Para a grande população,
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na mídia, apareceu, ontem, não a aprovação desses
cargos, mas, sim, a “austeridade” – entre aspas – que
parece que ela quer pregar. É realmente um factoide.
A Federação brasileira é extremamente engessada e centrada no poder da União.
O Pacto Federativo não nos parece capaz de captar as tendências da modernidade política e econômica do Brasil e de viabilizar a demanda inadiável pelo
desenvolvimento regional, mola mestra do Governo.
Além de não assumir a devida liderança e articulação de políticas públicas para resolver os entraves
à competitividade e ao crescimento do País, a União
joga com os Estados e Municípios, sempre endividados e com poucos recursos para investimentos e
ações sociais.
O Governo precisa ter a consciência e a responsabilidade cidadã com o futuro do Brasil e entender que
esse quadro de endividamento não pode ser resolvido
de forma irresponsável e com estímulo ao aumento da
dívida dos Estados e dos Municípios.
Se isso for feito, vão criar uma nova conta a ser
paga pelos contribuintes e pelas futuras gerações.
No lugar de refinanciar os empréstimos, o Governo
deveria ouvir os especialistas que debateram a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos e entender
a necessidade de se fazerem auditorias e de mudar a
distribuição do Orçamento da União.
O Brasil precisa buscar as bases para um Pacto
Federativo capaz de conferir maior agilidade e autonomia orçamentária e financeira para os entes federados.
Com a participação permanente da sociedade e
a constante vigilância sobre o Poder Público, a descentralização do Orçamento permitiria que as ações das
administrações locais e regionais fossem mais efetivas
no atendimento das demandas do eleitor.
Fica aqui um alerta: a cada dia, percebe-se de
forma mais clara e evidente o desespero do Governo
em tentar garantir a reeleição a qualquer preço.
O problema é que essa obstinação pode conduzir o Brasil a um desarranjo econômico com consequências imprevisíveis e, certamente, danosas para o
desenvolvimento e o progresso do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu o parabenizo, Senador Cyro
Miranda, pelo pronunciamento de V. Exª, que é a realidade com relação à economia do nosso País, lamentavelmente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª poderia
me informar em qual posição estou inscrito para falar?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela Liderança, V. Exª, Senador
Mário Couto, é o quarto inscrito. Estão à sua frente a
Senadora Ana Amélia, que usará da palavra agora, o
Senador Armando Monteiro e o Senador Inácio Arruda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Acho que, então, não terei a possibilidade de
falar na tarde de hoje, porque, às 17 horas, haverá a
sessão, que já está sendo convocada, do Congresso
Nacional. Não é às 17 horas?
O Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a
palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Eu acho que o Senador Renan Calheiros... Não havia nenhum problema,
Senador Flexa, se V. Exª... Eu acho que o Presidente
Renan Calheiros, que tem se mostrado um Presidente
que dá liberdade a todos, não teria nenhuma dificuldade
de esperar V. Exª me dar uma explicação. No meio da
explicação que V. Exª estava me dando, chega o Presidente, e V. Exª, correndo, passa o microfone para o
Presidente. Até não parece um paraense de verdade.
Senador Renan, eu estava perguntando ao Senador Flexa... Estou brincando com V. Exª, que sabe
que eu tenho essa liberdade...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida, Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... de brincar com V. Exª, Senador Flexa.
Eu estava perguntando ao Senador se haverá
mesmo, como anunciado, a sessão do Congresso Nacional às 17 horas. E eu estava lamentando que, pela
lista de oradores, eu não teria mais condições de falar.
Eu só pediria que V. Exª me confirmasse se é
concreta essa afirmação de que, às 17 horas, teremos
sessão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero só, respondendo claramente ao Senador Mário Couto, dizer o seguinte: nós
convocamos para as 19 horas sessão do Congresso
Nacional, com a pauta combinada com os Líderes partidárias e com o Congresso. Nós estamos envidando
esforços para antecipá-la, mas não temos ainda a hora
exata em que deveremos fazer essa antecipação. Mas
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nunca será antecipada de modo a prejudicar a sua intervenção aqui no Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu estou mais preocupado com a pauta...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... do que com a minha fala. Eu estou mais preocupado com a pauta.
Em função desta sessão do Congresso Nacional,
a pauta ficará prejudicada em relação ao voto aberto?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não. São dois acordos. O primeiro para que nós votássemos, hoje, os requerimentos de apensamento de matérias que têm pareceres
favoráveis e concluíssemos a votação da minirreforma
eleitoral e acertássemos, desde já, porque havia reiterados pedidos, que, na terça-feira, nós concluiríamos
a votação em segundo turno do voto aberto. Alguns
Senadores...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Eu quero também poder comunicar a V. Exª,
porque meu Líder...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– ... não está presente, que nós tivemos uma reunião
de Liderança ontem, da nossa Bancada,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Certo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... e ficou acertado um acordo entre todos, em
que nós abriríamos 80%... Abriríamos não, confirmaríamos 80% do voto aberto e abriríamos apenas para os
vetos presidenciais. Eu acho que com isso nós vamos
votar a favor do requerimento e quando chegar esse
tópico da votação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... primeiro, segundo ou terceiro...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... nós vamos engrossar as fileiras daqueles Senadores que concordam com essa nossa proposição.
Chegamos ao entendimento de que assim nós
poderemos avançar profundamente nessa questão do
voto fechado. Pelo menos um avanço substancial, porque já se sentia que nós não conseguiríamos o voto
aberto total. Então pelo menos um avanço de 80% já
seria uma grande vitória da Minoria e da Oposição.
Muito obrigado então pelo seu entendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª tem razão e nós agradecemos o esforço...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –... que as bancadas têm feito...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –... no sentido de que nós possamos terça-feira concluir essa votação.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Eduardo
Braga, ao Senador Walter Pinheiro e em seguida à
Senadora Ana Amélia.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Ao manifestar pleno
acordo e pleno entendimento com a proposta de V.
Exª a respeito da pauta do Senado, eu gostaria de
solicitar a V. Exª.
Encontra-se na Mesa, já aprovado pela CAE, um
requerimento com relação a um projeto importantíssimo para o País, de financiamento do Banco Interamericano no valor de R$18 milhões à CGU, para fortalecimento de prevenção e combate à corrupção na
gestão pública brasileira.
Peço a V. Exª apenas prioridade, para que nós
possamos votar no dia de hoje essa matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero comunicar que já orientamos a Secretaria-Geral da Mesa para que prioritariamente coloque em pauta a retificação sugerida pelo
Senador Eduardo Braga.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também, em nome da nossa Bancada,
expressar o nosso apoio a esse encaminhamento de
agora à tarde, até muito mais por conta outra questão
que nós temos pendência, que diz respeito à LDO,
Sr. Presidente.
Nós temos um prazo extremamente apertado. Não
conseguimos ainda sequer apreciar na CMO o relatório
preliminar do Relator-Geral, o que consequentemente
permitiria a abertura de prazo para emendas. Então é
fundamental que a gente faça isso esta semana. Jogar para a semana que vem a decisão sobre a LDO é
comprometer a possibilidade de apreciação da peça
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orçamentária e, consequentemente, criar aqui um
gravíssimo problema para o encaminhamento daquilo que nós já votamos, que diz respeito ao orçamento
impositivo.
Então, é importante vencer essa pauta da questão da minirreforma, em que pese... E vou até deixar
claro que, inclusive, votei de forma contrária, mas vamos aos votos.
Também, Sr. Presidente, essa questão da apreciação, em segundo turno, da PEC do voto aberto.
Eu disse a V. Exª, desde ontem, que a minha
posição era votar a matéria se não havia mais como
ficar nessa coisa de remeter daqui, remeter para acolá.
Reconheço que havia, no dia de ontem, como
hoje, uma quebra de quórum no que diz respeito, principalmente, à votação de uma emenda constitucional.
Hoje há doze Senadores, parece-me, fora de Brasília.
Sobre essa questão da apreciação quero, mais
uma vez, endossar e concordar com V. Exª, mas diante
da fixação de que terça-feira, Sr. Presidente, independente de qualquer outra questão, a gente comece a
Ordem do Dia com o segundo turno da PEC do voto
aberto. É uma questão fundamental. Aí nós vamos para
o painel, para o voto, para a apreciação da matéria.
Não tem mais jeito.
Sou defensor do voto aberto, mas respeito, assim como também, obviamente, espero o respeito
daqueles que são contrários à minha posição e que
possam também compreender a nossa possibilidade
de, de uma vez por todas, tratar dessa matéria. E há
os requerimentos que foram apresentados à Mesa.
Apreciaremos isso na sessão de terça-feira.
Então, não há mais motivo. Com quórum ou sem
quórum, com Senador viajando, com Senador em missão oficial, seja lá o que for, terça-feira a gente tem que
apreciar essa matéria. E, no dia de hoje, acelerar para
começarmos a sessão do Congresso e apreciamos o
PLN nº01, os projetos de lei de crédito, a LDO 2013
e a LDO 2014, para apreciarmos a peça orçamentária dentro do prazo que, na nossa opinião, é o correto
para o ano que estamos enfrentando. É fundamental
que atravessemos este ano na direção do ano que vem
entregando ao País a peça orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, com a
palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan
Calheiros, ontem eu já havia indagado de V. Exª como
estava, na Ordem do Dia, a votação do segundo turno
da PEC do voto aberto. V. Exª me falou que, por acordo
de lideranças, seria votado hoje. Novamente, por outro
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acordo, em função do quórum, ficou então, como disse
há pouco V. Exª, para terça-feira.
Eu endosso inteiramente o argumento do Senador Walter Pinheiro, de que nós vamos ter que deliberar sobre o assunto em quaisquer circunstâncias, seja
com a presença de Senadores ou não. Temos de votar porque a sociedade está cobrando. Agora mesmo,
emissoras de rádio... Há pressão da sociedade sobre
esse tema. V. Exª, em toda agenda, tem falado e tem
pautado o Senado para responder adequadamente às
ruas. Então, eu penso que terça-feira é o dead line, o
último dia que teremos para essa votação.
Ontem, pedi a V. Exª também, Presidente Renan
Calheiros, em favor do PDS nº 214, de 2013, o acordo
Brasil-Polônia, e do PL nº 101, de 2013, que dispõe
sobre o efetivo do Exército em tempo de paz. Há também o PDS nº 213, de 2013, o acordo Brasil-Canadá de
Previdência Social, também aprovado ontem na CRE.
Por fim, mas não menos importante – e o faço
com muito gosto –, em nome dos Senadores pelo Rio
de Janeiro, do meu Líder, Francisco Dornelles, do Senador Eduardo Lopes e do Senador Lindbergh Farias,
o PLC nº 87, de 2013, que cria cargos no TRT da 1ª
Região, com sede na cidade do Rio de Janeiro. A matéria foi aprovada hoje na CCJ.
Então, eu queria fazer esse pedido em nome de
meu querido Líder, Francisco Dornelles, mas sei que
falo também em nome do Senador Eduardo Lopes e
do Senador Lindbergh Farias.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Na verdade, Sr. Presidente, eu queria pedir um
esclarecimento sobre os procedimentos da votação
da PEC do voto aberto, mas, pela fala dos que me
antecederam, Senador Walter Pinheiro e Senadora
Ana Amélia, parece-me que V. Exª já decidiu que essa
matéria será tratada na terça-feira.
Eu quero também concordar com o encaminhamento sugerido pelo Senador Walter Pinheiro, de que
essa matéria conste como primeiro item da pauta da
próxima terça-feira, para que a gente possa, efetivamente, votar essa matéria. Há uma expectativa muito
grande da população brasileira em relação a esse tema.
Já disse que o Senado tem uma oportunidade histórica de se aproximar da vontade da opinião pública. É
clara a manifestação da opinião pública.
Eu até gostaria de fazer uma sugestão a V. Exª,
Presidente Renan Calheiros.
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O Senado Federal tem utilizado o mecanismo de
ouvir a população através do DataSenado, através da
internet. A minha sugestão, até para que possa balizar, contribuir para o posicionamento dos Senadores,
é que de hoje até a próxima terça-feira V. Exª possa
sugerir ou determinar que a Casa ouça a população,
fazer uma enquete com toda a população brasileira
sobre se ela quer o voto aberto em todas votações,
como é a posição do meu Partido, o Partido Socialista
Brasileiro, ou se quer a votação aberta apenas para a
cassação de Parlamentares, como deseja um conjunto de outros Senadores. Faço esta sugestão a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço a sugestão do
Senador Rodrigo Rollemberg. Realmente, eu queria
dizer que, em tese, nós concordamos totalmente que
o conceito de transparência é um elemento inafastável
do controle público. E isso deve ser, é claro, observado
em todos os níveis.
Senador Ricardo Ferraço, nós combinamos realizar uma Ordem do Dia com dois pontos acordados
e marcar para terça-feira a conclusão da votação da
proposta do voto aberto. Terça-feira é o primeiro item
da pauta.
Com a palavra V. Exª. Em seguida, nós vamos
começar a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero cumprimentar V. Exª pela condução ontem, já muito
tarde, na condição de Presidente do Congresso brasileiro, ao fazer a inversão de pauta.
É importante que nós possamos dar conhecimento e compartilhar com o conjunto dos Srs. Senadores
que a inversão de pauta permitiu que nós regulamentássemos.
Há 11 anos, Sr. Presidente, repousava nas gavetas e na agenda do Congresso brasileiro uma resolução
que permitiria a regulamentação – na prática, o seu
funcionamento e a sua existência – da comissão que
exerce o monitoramento externo sobre as atividades
da Inteligência do Estado brasileiro. E ontem isso foi
votado. Isso dá vida e faz com que a comissão possa
existir na prática e nós possamos fazer aquilo que muitos congressos mundo afora já fazem, que é fiscalizar e
monitorar os limites constitucionais do exercício, que é
necessário, da busca da inteligência e da informação.
Congratulo V. Exª pela decisão firme, apelando a
V. Exª que nós possamos também submeter ao plenário o Requerimento nº 1.340. Por diversas vezes já me
dirigi a V. Exª. Esse requerimento foi lido na quinta-feira.
Há consenso em relação ao seu desdobramento, para
que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar sobre um tema da maior importância, que trata
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da reforma do ICMS, da compensação dos Estados
federados, que poderão sofrer prejuízos com essas
mudanças de alíquotas.
Eu apelo mais uma vez a V. Exª, tendo em vista que há consenso, que não há divergência. Foi um
compromisso firmado pela Comissão de Assuntos Econômicos que nós ouvíssemos o Plenário para que a
Comissão de Constituição e Justiça pudesse deliberar
sobre esse tema, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar ao
Senador Ricardo Ferraço que o requerimento a que
S. Exª se refere já está pautado.
Nós informaremos apenas, em poucos minutos,
se V. Exª conceder esse crédito, qual o exato dia em
que esse requerimento será apreciado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Está pautado para o dia 5.
A pergunta que faço a V. Exª é por que não votarmos hoje se temos acordo, se não temos divergência.
É um tema que trata do ICMS, do PLS nº 106, que foi
aprovado na CAE.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ISS?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – ICMS.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Ah, não é aquele do ISS não?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – RR) – Não, ICMS.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não é o ISS, aquele...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Não. É o que trata de compensação para
os Estados brasileiros que sofrerem redução de receita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa,
nós já pautamos para o dia 5.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não há objeção, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Não há objeção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não há objeção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então nós poderemos votar
esse requerimento hoje, como pede, com alguma insistência legítima, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
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Já que estamos de questões urgentes, foi aprovado, também na Comissão de Assuntos Econômicos e
foi dada urgência de comissão, um projeto que amplia
o escopo do ISS, acaba com a guerra fiscal do ISS.
Eu pediria a V. Exª que pautássemos para a próxima terça-feira. O requerimento de urgência já veio na
semana passada. É um assunto que precisa ser votado
ainda este ano, no esforço concentrado da Câmara dos
Deputados, para que o princípio da anualidade faça
com que os Municípios possam ter essa questão toda
definida já no próximo exercício.
Então eu pediria que, na próxima terça-feira, pudéssemos votar essa matéria também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver, evidentemente,
objeção da Casa, nós poderemos também tratar dessa
importante matéria, Senador Romero Jucá, ainda hoje.
Ordem do Dia...
Antes de começarmos, no entanto, a Ordem do
Dia, nós vamos pedir ao Primeiro Secretário que faça
a leitura de um requerimento que se encontra sobre
a mesa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) –
REQUERIMENTO Nº 1.351, DE 2013
Nos termos do art. 336, inciso II, combinado
com o art. 338, incisos IV e V, requeremos
urgência para o PRS nº 81, de 2013, advindo
da Mensagem do Senado Federal nº 92, de
2013, que solicita ao Senado Federal a retificação da Resolução nº 21, de 2013, que
autorizou a contratação de operação de crédito externo entre a República Federativa do
Brasil, no interesse da Controladoria-Geral
da União, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de 18 milhões
de dólares americanos, de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial
do Programa de Fortalecimento da Prevenção
e Combate à Corrupção na Gestão Pública
Brasileira (Proprevive).
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.351, DE 2013
Nos termos do art. 336, II, combinado com o
art. 338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para
o PRS nº 81, de 2013, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 92, de 2013, que “solicita ao Senado
Federal, a retificação da Resolução nº 21, de 2013,
que autorizou a contratação de operação de crédito
externo entre a República Federativa do Brasil, no in-
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teresse da Controladoria-Geral da União e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor
de até USD 18,000,000.00 (dezoito milhões de dólares norte-americanos), de principal, cujos recursos
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destinam-se ao financiamento parcial do Programa de
Fortalecimento da Prevenção e Combate à Corrupção
na Gestão Pública Brasileira (PROPREVIVE)”.
Em 12 de novembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse requerimento será votado
logo após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item 9:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
441, de 2012 (nº 6.397/2013, naquela Casa),
do Senador Romero Jucá, que altera as Leis
nºs 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096, de
19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para diminuir o custo das
campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 1.281, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp;
– favorável ao Substitutivo da Câmara, renumerando-se o § 2º do art. 91-A da Lei nº 9.504,
de 1997, como § 4º do art. 65 da mesma Lei,
e o § 7º do art. 47 do mesmo diploma legal
como § 8º, ambos introduzidos pelo art. 3º do
Substitutivo; mantendo-se – Senador Eunício
Oliveira – os seguintes dispositivos do texto
aprovado pelo Senado:
– no art. 2º: a introdução do § 6º do art. 44 da
Lei nº 9.096, de 1995;
– no art. 3º: o caput do art. 8º da Lei nº 9.504,
de 1997; o § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504, de
1997; o inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504,
de 1997; o parágrafo único do art. 24 da Lei
nº 9.504, de 1997; a introdução do caput e do
parágrafo único do art. 36-B da Lei nº 9.504,
de 1997; o inciso IV do art. 51 da Lei nº 9.504,
de 1997, suprimindo-se o inciso V do mesmo
dispositivo inserido pela Câmara dos Deputados; e a introdução do art. 93-A da Lei nº
9.504, de 1997.
Discussão do Substitutivo da Câmara em turno
único.
Está inscrito o Senador Mozarildo Cavalcanti. Eu
vou conceder a palavra ao Senador Mozarildo e, em
seguida, darei a palavra ao Senador Valdir Raupp, que
é o Relator da matéria.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero especialmente
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me dirigir ao Senador Valdir Raupp porque eu estudei
essa minirreforma. Começa pelo nome: minirreforma.
Nós somos um minicongresso, por acaso, para estarmos aprovando minirreformas? Por que é que a gente
nunca faz uma reforma para valer? Por que não marcamos, por exemplo, para, no ano seguinte ao da eleição, fazermos uma reforma política de cabo a rabo? Aí
ficamos sempre remendando no ano eleitoral pontos
e pontos que, no fundo no fundo, se nós formos olhar,
essa minirreforma nada mais é do que um esquema
para proteger donos de rádio e de televisão.
Então, eu quero aqui me colocar tranquilamente
contra essa matéria porque acho que ela não contribui em nada para o aperfeiçoamento do processo
eleitoral e, muito menos, para a democratização do
debate eleitoral. Reduz um monte de coisas e, sob a
argumentação de reduzir cursos, na verdade estão
reduzindo o tempo que os que não têm poder têm de
aparecer na televisão, no rádio e também em outros
meios de comunicação.
Eu quero, portanto, aqui declarar que não concordo com essa minirreforma; acho que nós deveríamos fazer um esforço para aprovar aqui uma resolução
que fosse com o compromisso de todas as lideranças
de, após a eleição do ano que vem, fazermos, de fato,
uma reforma política que seja duradoura e completa.
Eu quero, portanto, deixar explícito para que não
fiquem dúvidas sobre a minha posição. A minha posição é essa: de que nós precisamos fazer uma reforma política, sim, mas não esses remendos sempre às
vésperas da eleição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, com
a palavra V. Exª antes do Senador Valdir Raupp.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero aqui, na mesma linha do Senador
Mozarildo, dizer que também vejo com preocupação
essa questão, como já manifestamos aqui na primeira
votação. Depois de um esforço muito grande, eu quero
aqui reconhecer, logo no começo do mandato, o Senador José Sarney, então presidente, aqui criou uma
comissão em que o Senador Dornelles coordenou um
trabalho que aprovou um conjunto de matérias sobre
financiamento de campanha, sobre coincidência ou
não de mandatos, sobre coligação ou não proporcional, sobre o processo de lista distrital ou “distritão”. Ou
seja, tratamos de tantos temas aqui que isso gerou um
produto, um conjunto de matérias que se encontra na
Casa, e a gente, de forma melancólica, no final de um
ano, está aprovando, realmente, uma reforma que,
sinceramente, eu acho que depõe...
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Primeiro, quero manifestar que sou favorável à
posição do Senador Mozarildo no sentido de que pelo
menos a gente tenha as condições de retomar esse
trabalho, Sr. Presidente, mesmo que seja para após o
processo eleitoral a gente ter a condição de ter uma tentativa. Talvez essa seja uma alternativa adequada para
que a gente possa aqui fazer uma mudança para valer.
Da mesma forma, aqui já manifestamos ao Relator discordância em relação a temas como esse das
concessionárias. Acho que é algo que causa grande
impacto e problema, essa relacionada à parte de contratação de cabos eleitorais. Ou seja, tenho o receio de
que a gente crie até uma imagem que venha a trazer
problemas para o Congresso Nacional.
Então, em nome da nossa Bancada, quero dizer
a minha posição. Aqui uma parte que a Câmara fez,
na verdade alterações menores que talvez causem
menos problema. Repito, não faz grandes alterações.
Numa linguagem popular, não fede nem cheira. Então,
de qualquer modo, o máximo que a gente pode apoiar
é essa, que já foi tirada na Câmara.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é
para lembrar a V. Exª que pela manhã nós fizemos um
acordo informal, de Líderes, na Presidência da Casa,
de que votaríamos hoje aqui um Projeto de Resolução,
de minha autoria e do Senador Paulo Paim, no sentido de se criar a Comenda que nos permitirá homenagear o grande Senador Abdias do Nascimento no dia
de hoje, que é o Dia da Consciência Negra no Brasil.
Mais de mil cidades comemoram hoje com feriado. Na
minha querida cidade, Salvador, diversas manifestações políticas e culturais acontecem, assim como em
todo o Brasil, para comemorar o 20 de novembro, Dia
de Zumbi, Dia da Consciência Negra.
Então, queria solicitar a V. Exª que, de acordo
com o entendimento, pudéssemos fazer essa votação
ainda hoje.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos fazer a votação solicitada pela Senadora Lídice da Mata. Hoje nós fizemos
um pré-acordo para que essa matéria seja votada hoje,
exatamente no Dia da Consciência Negra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Presidente, quero discutir a matéria ou encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós daremos a palavra.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Logo após o Relator, se não houver ninguém inscrito, eu gostaria de encaminhar ou discutir, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós daremos a palavra a V. Exª.
Senador Valdir Raupp, tem a palavra V. Exª, como
Relator da matéria.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas mais dois
pontos da reforma eleitoral em que vamos acatar as
sugestões das Srªs e dos Srs. Senadores, da última
reunião da CCJ do Senado Federal.
Na questão dos cabos eleitorais, estamos voltando
ao texto do Senado, que foi praticamente unanimidade
aqui no Senado. O apelo é para que volte o texto do
Senado, suprimindo o que foi feito na Câmara: no art.
100-A, que trata da contratação direta ou terceirizada
de pessoal para atividades de militância e mobilização
de ruas nas campanhas eleitorais. Então, estamos voltando ao texto do Senado Federal.
Depois, estamos suprimindo autorização para
concessionários e permissionários de serviço público
que fizeram doações às campanhas eleitorais, quando
não forem os responsáveis diretos pela doação. Então,
suprime-se a permissão para associações sem fins lucrativos, cujos associados não sejam concessionários
ou permissionários de serviços públicos, nem beneficiados com recursos públicos, fazerem doações a
campanhas eleitorais. art. 24, inciso III e o parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito, Senador Valdir Raupp.
Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. Em
seguida, vamos proceder à votação da matéria.
Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, Senador Pedro
Taques, a nossa intenção, o nosso desejo, Senador
Mozarildo, era estar votando hoje uma ampla reforma
eleitoral. V. Exª sabe, como todos sabem aqui, que nós
já iniciamos uma vez, retrucamos; iniciamos outra vez,
retrucamos, porque a matéria é complexa.
Surgiu numa reunião de Líderes a ideia de se fazerem algumas modificações nesse próximo processo
eleitoral, que eu não chamaria de minirreforma. Não
sei quem foi que colocou o nome de minirreforma, porque é muito importante o que se vai votar hoje. Não
vejo como estarmos votando uma matéria que venha
beneficiar ou prejudicar emissora de rádio e televisão.
O que nós vamos fazer aqui é cada vez mais dar condição de igualdade numa campanha eleitoral.
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Vejamos, então, Senadores, quando se tira o
poder de se colocar pinturas em muros, de sujar uma
cidade...Senador Mozarildo, já fui multado em R$96
mil, Sr. Presidente, porque na cidade Santa Cruz do
Arari, a dois dias de barco da capital, na Ilha do Marajó, um dia e meio de barco, uma noite e mais meio
dia, colocaram uma propaganda eleitoral irregular no
muro com o meu nome. Por isso, eu teria que ter a
obrigação de saber que numa cidade, a um dia e meio
de distância navegando de barco, um eleitor meu colocou na parede da sua casa uma propaganda minha
com a dimensão maior do que manda a lei. R$98 mil.
Então, isso é uma exorbitância. Coisas dessa
natureza têm que sair do processo eleitoral. E a sujeira que ficam as cidades! Você que me ouve neste
momento, não é uma reforma ampla, tudo bem, precisamos progredir nesta direção.
Tenho certeza de que hoje estamos avançando
em alguns itens. Aquela desenfreada postura de políticos a colocar panfletos, escrever nome em muros, colocar placas no meio da rua, enfim, tudo isso acaba! É
um avanço substancial. Não se tirou nada da realidade
e do avanço que o processo eleitoral já teve neste País.
Senhores e senhoras, quando eu comecei a minha vida pública se contavam os votos marcando os
palitinhos no papel. Hoje, o avanço nos levou às urnas
eletrônicas. A possibilidade ainda existe, mas a possibilidade de se burlar já diminuiu sensivelmente.
Apelo a todos os Srs. Senadores: vamos dar
igualdade a todos, àqueles que têm o poder financeiro e àqueles que não têm. Na minha época, quando
comecei, os que tinham poder financeiro trituravam,
pisoteavam, massacravam os que não tinham; eles já
saíam num processo eleitoral com 80% de vantagem
na frente dos pobres, daqueles que não tinham; já saíam na frente disparadamente.
Hoje, não. Hoje, não se pode mais contratar cantor; não se pode mais fazer camisa; enfim, não se pode
mais dar dinheiro ao eleitor. Naquela época, podia.
Ninguém ligava para isso; ninguém ligava para isso,
meu caro Senador. Hoje, não, mudou, avançamos.
Hoje, nessa votação, poderemos avançar mais um
pouco e, assim, pelo menos assim, pelo menos assim,
vai avançando o processo de moralidade, o processo
de liberdade e o processo da democracia neste País.
Vamos, sim, Senadores, vamos votar a favor porque se caminha mais um pouco, porque se dá mais
um passo à frente. É a mesma coisa do voto aberto.
Se eu sinto que vou perder... O Líder tem que ter essa
postura, o Líder tem que saber ser Líder. No momento
em que ele se vê derrotado, no momento em que ele
vê que 80% dos objetivos foram alcançados, deve recuar e ceder. É essa história do voto aberto.
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Deixar secretamente para votar um veto presidencial não me incomoda, mas eu quero aberto em todas
as situações; eu quero aberto em todas as situações.
Voto presidencial é coisa do Parlamento. A população
não precisa e não deseja saber disso.
Agora, para os outros casos, todos abertos, todos
abertos. E, aqui, neste momento, vamos dar mais um passo à frente para tirar dos poderosos, dos ricos, daqueles
que se aproveitam da riqueza e do poder para massacrar aqueles que não têm dinheiro para fazer campanha.
É nessa direção, Sr. Presidente, que nesta tarde
eu me sinto mais democrata. É nessa direção, Presidente, que nesta tarde eu sinto que estamos dando
mais um choque, além daqueles todos que o tempo
nos mostrou ter dado na consolidação da democracia
nas eleições brasileiras.
Acho que somos um dos países mais avançados
nesse sentido. Estamos aí limitando os cabos eleitorais, esse vício de se pagar para se fazer campanha.
Esse vício de se ter uma equipe paga para se fazer
campanha pode terminar hoje, pode ser limitado hoje.
E são muitos os itens que vão beneficiar a democracia
e a liberdade.
Por isso, Sr. Presidente, nós não devemos chamar
o que vamos votar hoje de minirreforma. Nós devemos
chamar de um avanço nas eleições. É mais um avanço
que nós vamos conseguir nas eleições.
Eu quero, mais uma vez, descer desta tribuna
dizendo o seguinte: Senador Renan Calheiros, quando é para falar, este Senador não se recolhe ao medo
e à covardia.
V. Exª, mais uma vez, convocou os Líderes para
colocar vários itens em discussão para se dar mais
um avanço às eleições democráticas deste País. V.
Exª, como Presidente, tem esse dever, tem essa obrigação, tem essa atribuição, mas muitos não fizeram
– e aqui não quero criticar ninguém –, mas V. Exª fez
o que devia. O único erro foi chamar de minirreforma;
não há nada de minirreforma aí. Nós estamos dando
um avanço substancial à democracia e à abertura da
liberdade nas eleições brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ricardo Ferraço.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Ricardo Ferraço deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
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Senador Inácio Arruda e Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Eu vou falar na
frente do Senador Inácio Arruda, porque ele tem um
bom coração. Ele é o comunista mais gospel do Brasil.
Sr. Presidente, eu queria apresentar os visitantes
desta Casa, o Deputado Estadual, do meu Estado, Gilson Lopes, do nosso Partido. Um delegado que representa bem a classe em um Estado em que a segurança
não vale nada, mas nós temos um Deputado Estadual,
delegado, competente, no meu Estado.
Também está aqui o Geraldo, que é vereador em
Minas Gerais, lá em João Pinheiro, terra do Senador
Clésio Andrade, do seu Partido, que quer ser Governador de Minas. Eu acabei de dizer-lhe que para ser
governador ele tem de depender de Deus. Esquece os
homens, porque Deus, quando quer, faz. Não é assim,
Presidente? (Pausa.)
Então, amém.
Essa é minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos os registros
feitos pelo Senador Magno Malta e agradecemos as
honrosas presenças dos senhores aqui no Senado
Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Pela ordem, Sr. Presidente, no momento que
entender mais adequado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem,
ao Senador Paulo Paim.
Em seguida, ouviremos o Senador Inácio Arruda.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Renan Calheiros, primeiro, quero agradecer a V. Exª
mas, em especial, ao Senador Eunício. Havia um impasse na questão do projeto que vai tratar da dívida
dos Estados. O Governador Tarso Genro, em nome dos
três Estados do Sul, conversou conosco, dialogou com
o Senador Eunício, dialogou com V. Exª, e V. Exª me
orientava, dizendo: “Basta que o Senador Eunício e o
Presidente da CCJ apontem o caminho, que vamos
encaminhar esse projeto.”
Eu quero, de público, agradecer muito ao Senador Eunício, que, por sua grandeza política, atendeu
ao pedido dos Governadores para que o projeto da
dívida dos Estados avançasse.
Eu queria agradecer muito a V. Exª.
Vamos agora torcer para que a gente consiga,
efetivamente, votar esse tema com rapidez.
Agradeço em nome dos Estados endividados.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço o registro do Senador Paulo Paim. Nós é que agradecemos.
Realmente o Senador Paulo Paim tem razão absoluta. Nós vamos, daqui a pouco, na sessão do Congresso Nacional, retirar o endividamento dos Estados
e dos Municípios da regra do cálculo do superávit, e
não há lógica absolutamente nenhuma deixar os Estados e Municípios tendo as suas dívidas atualizadas
por esse indexador IGP-DI mais 6,5 até 9%.
Eu agradeço a intervenção de V. Exª e quero dizer
que hoje, mais uma vez, nós conversamos no sentido
de que nós possamos marcar a apreciação dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça e depois
aqui no plenário do Senado Federal.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon. Em
seguida, Senador Inácio, para nós concluirmos a discussão da matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero
me referir ao requerimento de destaque que está na
mesa de V. Exª, nos termos do art. 312, para votação
da expressão “quando forem os responsáveis diretos
pela doação”.
O PL 441, entre outros objetivos, veio para alterar dispositivos da Lei 9.504, de forma que o seu art.
24 passou a ter a seguinte redação:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, precedente de:
[...]
III – concessionário ou permissionário de serviço público.
É assim que veio da Câmara Federal. E o nosso
Relator acrescentou: “quando forem os responsáveis
diretos pela doação.” Quer dizer, se a doação for feita
pelo diretor-presidente da Rede Globo, ela não vale;
agora, se for feita pela Rede Globo, ela vale. Quer
dizer, nós, simplesmente, anulamos absolutamente.
Qualquer concessionário, qualquer permissionário de
serviço público pode fazer concessão ao candidato,
seja o serviço de ônibus da prefeitura, seja o serviço
de televisão, seja qual for. Quer dizer, a Câmara Federal melhorou, e nós, agora, o Relator está devolvendo
a fórmula de anular a questão.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Com toda a sinceridade, eu estou permitindo a
volta do que era. O que a Câmara votou?
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – “É vedado ao concessionário ou permissionário
de serviço público doação a candidato”. Eu acho que
deve ficar assim.
Acho que deve ficar assim, e deve ser retirado o
adendo que o Relator fez: “quando forem os responsáveis diretos pela doação.” Quer dizer, se o presidente
for direto à doação, ele não pode; agora, a entidade,
só a entidade sem um nome específico, essa pode. É
piada, não é, Sr. Presidente? Sinceramente, é piada,
e eu defendo a retirada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Senador Pedro Simon, eu já havia feito aqui o
relatório anteriormente acatando o texto integral da
Câmara e, portanto, atendendo o pleito de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, isto é que é prestígio: antes mesmo de
terminarmos a discussão do requerimento, ele já foi
acolhido pelo Senador Valdir Raupp.
Mas eu quero fazer um registro, Sr. Presidente,
sobre a questão da reforma política.
É que nós não conseguimos – é uma matéria
polêmica, difícil – votar o financiamento público que
foi votado no Senado, nós não conseguimos tirar essa
matéria da Câmara. Mas nós votamos aqui o financiamento público de campanha e o mandamos para
a Câmara. Acho que essa é que é a peça central de
uma reforma política que busque aperfeiçoar o sistema
partidário e eleitoral no Brasil.
Na nossa opinião, do PCdoB, financiamento público e voto em lista. Claro, para qualquer movimentação
que busque aperfeiçoar a legislação eleitoral, nós não
vamos criar nenhum obstáculo em função de não estar
sendo votada a matéria central que é o financiamento
público em lista pré-ordenada. Mas nós estamos, digamos assim, caminhando com um projeto de iniciativa popular que está sendo acolhido pelo Congresso
Nacional. Vamos buscar aperfeiçoá-lo, porque talvez
essa seja a grande motivadora de aperfeiçoamentos
no processo democrático brasileiro.
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O que nós não aceitamos são retrocessos que,
via de regra, se quer introduzir no Brasil, como o voto
distrital e a cláusula de barreira. Isso nós tínhamos
que ir para o Supremo derrubar, isso não tem mais
serventia para o nosso povo. Já decidimos, inclusive,
no Supremo essa matéria.
O que nós temos é que aperfeiçoar o que nós
conquistamos, que é essa legislação que está em curso no Brasil. Esse modelo foi o melhor, é o que veio da
Constituição de 1988, foi o melhor modelo que conseguimos até hoje, porque garante a representação
política de várias correntes de opinião no Congresso
Nacional. Se fosse por modelos que queriam aprovar
aqui, o PCdoB estaria fora, não teria representação
nenhuma aqui no Congresso Nacional, assim como
muitas outras legendas, legendas que contribuem para
o processo político do nosso País.
Por isso, nós não vamos criar nenhum obstáculo,
mas queremos fazer o registro de que nós buscamos
uma reforma mais profunda. Tudo o que vier para aperfeiçoar será bem-recebido por nós do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o
Senador Valdir Raupp, Relator da matéria, em especial por ter acatado a alteração vinda da Câmara em
relação às concessionárias de serviço público. Era uma
concessão descabida, um favorecimento indireto à
corrupção eleitoral. Essa modificação, que seria objeto
de destaque, já acatado pelo Relator aqui pela modificação vinda, melhora o texto, embora, Sr. Presidente,
essa não seja uma reforma que muda a estrutura do
sistema eleitoral e do sistema político brasileiro. Na
verdade, não muda o que deve ser mudado.
Não se muda o sistema eleitoral brasileiro, enquanto não modificarmos o sistema de financiamento
de campanhas. Enquanto houver sistema de financiamento de campanhas no Brasil como existe hoje – sistema de financiamento de campanhas em que grandes
conglomerados financeiros e econômicos desequilibram
os pleitos eleitorais, financiando candidaturas em que
milhões contribuem com algumas candidaturas em
detrimento de outras candidaturas que têm somente
tostões financiando, enquanto o poder econômico financiar candidaturas –, nós não teremos um processo
eleitoral equilibrado.
Portanto, Sr. Presidente, essa reforma, em que
pesem as modificações vindas que alteraram o texto
tenham modificado algumas discrepâncias, não é a
reforma que vai modificar a estrutura do sistema eleitoral e do sistema político brasileiro, não é a reforma
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que melhorará o sistema eleitoral e o sistema político
brasileiro.
No mais, Sr. Presidente, eu queria fazer outro
registro. Primeiro, eu queria agradecer, Sr. Presidente, a condução de V. Exª no sentido do empenho de V.
Exª para aprovar – e espero que consigamos aprovar
daqui a pouco, no Congresso Nacional – o Projeto de
Resolução nº 003, se não me engano, que foi o número com que ele foi designado, que anula a fatídica
sessão do Congresso Nacional da madrugada de 1º
para 2 de abril de 1964.
Eu queria ainda registrar a presença hoje na
tribuna de honra do Senado Federal do Sr. João Vicente Goulart e do Sr. João Marcelo Goulart, filho e
neto do Presidente João Goulart, além do empenho
de V. Exª para tentarmos anular essa sessão do Congresso Nacional que deu ar de legalidade ao Regime de 1964, que tantos transtornos e atraso trouxe
à vida brasileira
Espero que, daqui a pouco, na sessão do Congresso Nacional, nós possamos, finalmente, fazer esta
reparação histórica, que não é à figura do Presidente João Goulart; é uma reparação histórica à própria
história nacional e ao povo brasileiro, pois não pode
perdurar na história desta Casa, do Congresso Nacional, o dia em que o Congresso Nacional declarou a
Presidência da República vaga com o Presidente da
República em Território nacional.
É o registro que faço e a posição que exponho por
parte do Partido Socialismo e Liberdade, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues.
Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ia dar muito alegria a
nós se, por acaso, estivéssemos aqui, hoje, votando
a matéria de uma reforma política ampla. É algo que,
realmente, ao longo dos anos, tem sido cobrado pelos
políticos, na verdade.
O Congresso Nacional não se debruçou sobre
ela, até porque se trata de uma matéria polêmica realmente. Mas, aqui, nós temos encontrado os mais
diversos caminhos para conciliar algum interesse, e,
infelizmente, não temos tido a competência para conciliarmos o interesse para fazer uma reforma política
abrangente, uma reforma política que, na verdade,
possa surtir efeitos no decorrer do processo eleitoral.
Algo, por exemplo, que não consta do processo e deveria constar do projeto: é pecado falar em
política no período que antecede 90 dias das eleições. Em qualquer parte do mundo, o candidato ou
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político pode falar em eleição, mas, infelizmente, no
Brasil, você só pode falar em eleição faltando 90 dias
para a eleição. Então, você não pode, e é condenado
ao fazer isso.
Eu não sei o porquê e confesso da minha estranheza, Senador Pimentel. O senhor, que pretenda,
por exemplo, ser candidato a Senador, a Governador,
a Presidente ou a Prefeito, não pode tratar deste assunto. Por quê? Porque a vigilância começa a propor
ações junto aos Tribunais Regionais Eleitorais e o senhor passa a ser multado por conta de ter aberto a
boca para dizer que tem interesse a ser candidato a
Governador, como o Mozarildo no Estado de Rondônia.
Então, Sr. Presidente, não é uma reforma que
estamos votando. Nós estamos fazendo aqui um arremedo de última hora para darmos uma satisfação à
sociedade de que estamos trabalhando para melhorar
o quadro das eleições que se aproximam em 2014.
Por exemplo, no caso dessas ações que dizem
respeito aos meios de comunicação para um grupo
de privilegiados neste País que tem a concessão das
mais diversas redes de rádio e televisão, eles fazem
campanha quase que diariamente. Os outros não têm
direito a isso. Outros postulantes não se posicionam
com relação a esse aspecto do processo eleitoral.
Por isso, Sr. Presidente, eu lamento profundamente que nós hoje estejamos reunidos para tratar
desta matéria, que não traz eficácia nenhuma para
as eleições de 2014.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou expressar aqui a posição que eu expressei na Comissão de Constituição e
Justiça, quando do debate desta matéria.
Eu quero remeter-me ao início do meu mandato, quando eu contava com a preciosa colaboração
do Professor Octaciano Nogueira, que é um cientista
político estudioso da reforma política. Eu me lembro,
Senador Benedito de Lira, de que eu coloquei, naquele
momento, como uma das prioridades do meu mandato
trabalhar por uma reforma política.
Ele sorriu, e eu, ao final, perguntei por que ele
estava sorrindo. Ele disse, naquela ocasião, que estava no Senado desde a década de 60 e que, em todo
início de legislatura, se falava de reforma política e
nunca se votava uma verdadeira reforma política por
uma razão muito simples: todos os que estão no Congresso Nacional se elegeram por esse atual sistema
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político. Então, havia uma dificuldade muito grande de
mudar de forma profunda.
Eu ainda entendo que, se houver possibilidade
de fazer mudanças profundas, isso só pode acontecer
no início de um governo, de uma legislatura, com um
governo forte e se o governo realmente colocar peso
para fazer essa reforma política.
Eu entendo que nós passamos três anos aqui
e perdemos a oportunidade de nos aprofundarmos e
tentarmos fazer mudanças realmente significativas. Eu
pessoalmente até tentei. Aprovamos aqui a proposta
de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, o que eu
entendo ser um avanço importante.
Mas eu estou dizendo isso para me referir a
essa nanorreforma política, que, na verdade, é uma
nanorreforma eleitoral. E é importante registrar, como
os Senadores se referem a ela como minirreforma
eleitoral, para registrar que no meu entendimento
ela vai criar mais confusão do que esclarecimento,
Senador Benedito de Lira, porque paira já de pronto
uma dúvida.
Eu percebo que vários Senadores que votaram
essa matéria, no âmbito da Comissão de Constituição
e Justiça, entendem que ela foge ao princípio da anualidade, ou seja, que ela não trata de regras eleitorais.
Mas esse entendimento é controverso. Esse projeto
trata de convenções. Convenções fazem parte do processo eleitoral. Trata de propaganda eleitoral.
Portanto, eu entendo que nós podemos estar
cometendo um equívoco. Qual é o equívoco? De
trazer dúvidas, trazer controvérsias, e mais uma vez
ficará para o Tribunal Superior Eleitoral decidir, muito próximo da eleição, efetivamente o que pode e o
que não pode.
Eu queria apenas fazer esse registro dessa matéria, porque entendo que nós perdemos a oportunidade, ao longo desses três anos, de fazer efetivamente
uma reforma política.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira
discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão
e passamos à votação.
Há, sobre a mesa, requerimentos de destaque.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco União e Força/PR – SP) – Pela ordem, Presidente.
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Rodrigues, com a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco
União e Força/PR – SP. Pela ordem.) – Eu quero retirar o meu destaque. É o requerimento de destaque
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do inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.996, de 19 de setembro de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está retirado o destaque sugerido por V. Exª.
Eu peço ao Senador Ricardo Ferraço que, por
favor, faça a leitura dos requerimentos que estão sobre a mesa.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) –
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a votação em separado da emenda supressiva da Câmara dos Deputados ao inciso
IV do art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, para
manter o texto do substitutivo da Câmara dos
Deputados ao PLS nº 441, de 2012.
Sala de Sessões, 13 de novembro.
Senador Humberto Costa;
Sr. Presidente, requeiro, nos termos do Regimento, destaque para votação em separado
da emenda supressiva da Câmara dos Deputados ao parágrafo único do art. 24 da Lei nº
9.504, de 1997, para manter o texto do substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS nº
441, de 2012.
Sala de sessões, 13 de novembro.
Senador Humberto Costa;
Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação em separado da
emenda supressiva da Câmara dos Deputados
ao inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504, de 1997,
para manter o texto do substitutivo da Câmara
dos Deputados ao PLS nº 441, de 2012.
Sala de sessões, 13 de novembro de 2012.
Senador Humberto Costa;
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da emenda supressiva da Câmara dos Deputados ao art.
36-B da Lei nº 9.504, de 1997, para manter
o texto do substitutivo da Câmara ao PLS nº
441, de 2012.
Senador Humberto Costa;
Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art.
313 do Regimento Interno do Senado Federal, o destaque do inciso IV do art. 51 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na forma da redação original do art. 3º do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2012, para que
seja votado separadamente e, no mérito, rejeitado, mantendo-se o substitutivo da Câmara
dos Deputados;
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Senador Pedro Taques;
Sr. Presidente, requeiro, ainda, nos termos do
art. 313 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para o inciso III do art. 24 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na
forma da redação original do art. 3º do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2012, para que
seja votado separadamente e, no mérito, rejeitado, mantendo-se o substitutivo da Câmara
dos Deputados.
Senador Pedro Taques;
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Federal. No mesmo sentido, Senador Humberto Costa;
Requeiro, nos termos do art. 313 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque do art.
100-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, prevista na redação original do art. 3º
do Projeto de Lei do Senado nº 441, para que
seja votado separadamente e, no mérito, seja
aprovado, retornando o mencionado dispositivo
a figurar no projeto. Do Senador Pedro Taques,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, requeiro, ainda, nos termos
do art. 313 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaque para o §6º do art. 44 da Lei
nº 9.096, na forma original do art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 441, para que seja
votado separadamente e, no mérito, seja rejeitado, mantendo-se o Substitutivo da Câmara
dos Deputados. Do Senador Pedro Taques,
Sr. Presidente;

E agora, finalmente, de autoria do Senador Valdir Raupp:

Requeiro, ainda, nos termos do art. 313 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
da modificação do inciso III, §8º, do art. 11 da
Lei nº 9.504, de 1997, constante do art. 3º do
Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de
2012, para que seja votado separadamente e,
no mérito, seja rejeitado. Do Senador Pedro
Taques, Sr. Presidente;

São os seguintes os Requerimentos na íntegra:

Requeiro, nos termos do art. 313, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para o inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096, de
19 de setembro de 1995, na forma da redação
original do art. 2º do Projeto de Lei do Senado
nº 441, para que seja votado separadamente
e, no mérito, seja rejeitado, mantendo-se o
Substitutivo da Câmara dos Deputados. Do
Senador Pedro Taques, Sr. Presidente.
E, finalmente, requeiro, nos termos regimentais...
Esse já foi... Ratificando, já foi retirado pelo Senador.
Requeiro destaque de disposição para votação
em separado, nos termos do art. 312, inciso
II, do Regimento Interno; requeiro destaque
para votação em separado do art. 100 da Lei
nº 9.504, a fim de que seja incluído no Substitutivo da Câmara dos Deputados. Senador
Aloysio Nunes Ferreira e outros;
Requeiro, nos termos do Regimento, destaque da emenda da Câmara dos Deputados
para manter a redação aprovada no Senado

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em
separado da redação proposta no inciso III
do art. 24 da Lei nº 9.504, constante do art.
3º do Projeto de Lei do Senado nº 441, Sr.
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.352, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado da emenda supressiva da Câmara
dos Deputados ao inciso IV do art. 44 da Lei 9.096, de
1995, para manter o texto do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao PLS n° 441, de 2012.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº 1.353, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da emenda supressiva
da Câmara dos Deputados ao parágrafo único do
art. 24 da Lei nº 9.504, de 1997, para manter o texto
do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS
nº 441, de 2012.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013.
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REQUERIMENTO Nº 1.354, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado da emenda supressiva da Câmara dos Deputados ao inciso III do art. 24 da Lei nº
9.504, de 1997, para manter o texto do Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao PLS nº 441, de 2012.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013.
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de situação que deve ser discutida separadamente e
em profundidade. Não se pode permitir uma série de
condutas lesivas ao processo eleitoral, a pretexto de
revogar a limitação às filmagens externas. Essa é uma
discussão que deve ocorrer para estabelecer critérios,
limites e regras claros, sem prejuízo dos avanços na
proteção eleitoral já vigente em nosso sistema.
Desse modo, faz-se o presente destaque para
que seja mantido, neste ponto, o Substitutivo da Câmara dos Deputados e, consequentemente, rejeitada
a modificação ao inciso IV, do art. 51, da Lei 9.507/97.
Sala das sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.355, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado da emenda supressiva da Câmara dos Deputados ao art. 36-B da Lei nº 9.504, de
1997, para manter o texto do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao PLS nº 441, de 2012.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº 1.357, DE 2013

REQUERIMENTO Nº 1356, de 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque do inciso IV,
do art. 51, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997,
na forma da redação original do art. 3º, do Projeto de
Lei do Senado 441, de 2012, para que seja votada
separadamente e, no mérito, rejeitado, mantendo-se
o Substitutivo da Câmara dos Deputados.
Justificação
Não se pode abrir mão do vigente art. 51, inciso IV, da Lei 9.504/1997. Isso porque esse dispositivo
veda condutas que claramente prejudicam o processo
eleitoral e que acabam por confundir o eleitor.
Vamos agora admitir, por exemplo, a utilização
de computação gráfica que possa distorcer imagens
reais? Ainda mais grave, vamos permitir a utilização
de montagens ou trucagens que serão utilizadas por
alguns candidatos mal intencionados com o objetivo
de iludir o eleitor? É evidente que não.
É verdade que algumas limitações, como a impossibilidade de utilização de imagens externas, acabam
por restringir o direito do candidato produzir sua propaganda eleitoral, em alguns casos. Entretanto, trata-se

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque do inciso III, do
art. 24, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
na forma da redação original do art. 3°, Projeto de Lei
do Senado������������������������������������������
nº���������������������������������������
441, de 2012, para que seja votada separadamente e, no mérito, seja rejeitado, mantendo-se
o Substitutivo da Câmara dos Deputados.
Justificação
Deve ser acatado o substitutivo da Câmara dos
Deputados ao excluir a modificação proposta para o
inciso III, do art. 24, da Lei nº 9.504/97. Essa modificação permitiria a doação eleitoral de proprietários e
controladores de concessionário ou permissionário de
serviço público.
Trata-se de mudança inadmissível. É cristalina a razão pela qual o atual art. 24, inciso III, da Lei
nº9.504/97, proíbe a doação eleitoral de concessionários ou permissionários de serviço público: trata-se
de evitar a indevida influência política de agentes que
tem interesse direto e imediato na eleição de tal ou
qual candidato para tentar obter benefícios econômicos. Foi por essa razão que a Câmara dos Deputados,
acertadamente, excluiu a modificação proposta para
esse dispositivo.
Pelo menos no caso do controlador dessas empresas, é evidente o conflito de interesse que existe
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nesses casos: o controlador de uma empresa concessionária ou permissionária de serviço público – que
tem interesse direto e imediato no sucesso econômico
dessa empresa – pode fazer doações eleitorais, muitas
vezes buscando justamente patrocinar candidatos que
beneficiem empresas de sua propriedade. Em outras
palavras, a empresa concessionária não pode fazer a
doação eleitoral, mas seu proprietário pode.
Não se trata aqui de afirmar que todo ou mesmo
a maioria das empresas e seus proprietários que fazem
doações eleitorais estejam diretamente interessados
em obter vantagens econômicas indevidas e que os
candidatos que recebem essas, doações também estejam predispostos a facilitar a obtenção dessas vantagens. Aqui se trata de evitar um mecanismo do qual se
aproveitam alguns mal intencionados que corrompem
o sistema eleitoral brasileiro em um círculo vicioso de
doação eleitoral e obtenção de vantagens econômicas,
muitas vezes indevidas.
Desse modo, faz-se o presente destaque para
que seja mantido, neste ponto, o Substitutivo da Câmara dos Deputados e, consequentemente, rejeitada a
modificação ao inciso III, do art. 24, da Lei nº 9.507/97.
Sala das sessões,
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sa ou educação política e permitiriam que os recursos
não utilizados por esses institutos fossem destinados
a outras finalidades.
Como se sabe, atualmente o art. 44, inciso IV, da
Lei nº 9.096/95, estabelece que, no mínimo, 20% dos
recursos recebidos do Fundo Partidário serão aplicados
no custeio das atividades dessas entidades.
O proposto § 6°, ao art. 44, da Lei nº 9.096/95,
simplesmente autoriza que os partidos políticos não
gastem o percentual mínimo de 20% dos recursos recebidos do Fundo Partidário – frise-se recursos públicos – para que, em ano posterior, possam gastar esses
recursos em outras atividades partidárias, inclusive a
propaganda eleitoral.
Em outras palavras, esse dispositivo será responsável pelo enfraquecimento financeiro dos institutos de
pesquisa e educação política e, consequentemente,
do esclarecimento e orientação do cidadão para que
os respectivos recursos públicos sejam destinados a
outras atividades.
Trata-se de modificações inaceitáveis e que devem ser rejeitadas.
Desse modo, faz-se o presente destaque para
que seja mantido, neste ponto, o Substitutivo da Câmara dos Deputados e, consequentemente, rejeitada a inclusão de § 6° ao art. 44, inciso IV, da Lei nº
9.096/95.
Sala das sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.358, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque do § 6°, do art.
44, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, na
forma original do art. 2°, do Projeto de Lei do Senado
nº 441, de 2012, para que seja votado separadamente
e, no mérito, seja rejeitado, mantendo-se o Substitutivo
da Câmara dos Deputados.
Justificação
Deve ser acatado o substitutivo da Câmara dos
Deputados ao excluir a modificação proposta para o
inciso IV e para o § 6°, ambos do art. 44, da Lei nº
9.096/95. Essas modificações permitiram a redução
de 20% para 10% dos recursos do fundo partidário
obrigatoriamente gastos com os institutos de pesqui-

REQUERIMENTO Nº 1.359 , de 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque da modificação do inciso III, do § 8º, do art. 11, da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, constante do art. 3º do
Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, para que
seja votada separadamente e, no mérito, seja rejeitada.
Justificação
Não se pode aceitar a criação de uma espécie
de parcelamento das multas eleitorais em 60 meses,
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na forma como aprovada na Câmara dos Deputados
no art. 11, § 8º, inciso III, da Lei 9.504/1997.
Como se sabe, as multas – especialmente as de
caráter eleitoral – tem o importante efeito dissuasório
em relação a condutas ilícitas. Em outras palavras, a
principal finalidade da multa eleitoral é desestimular
condutas que possam ameaçar a lisura, transparência
e igualdade no pleito eleitoral, uma vez que, caso o
agente cometa alguma infração, sofrerá uma sanção
patrimonial.
Com a criação de uma indiscriminada hipótese de
parcelamento de multa eleitoral, essa sanção a um ato
ilícito perde grande parte de seu poder de desestimular
a conduta proibida. Ao saber que poderá de antemão
parcelar eventual multa em 60 vezes, o candidato mal
intencionado poderá entender que mais vale a pena
cometer o ilícito e parcelar a multa na busca de alguma
vantagem eleitoral indevida do que respeitar a legislação sobre o tema.
É verdade que existem casos de abuso na imposição de multas eleitorais. Entretanto, esses casos
devem ser corrigidos caso a caso e não por uma previsão genérica que beneficia indiscriminadamente todos
aqueles praticam ilícitos eleitorais.
Desse modo, oferece-se o presente destaque para
que seja rejeitada a alteração proposta pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados ao inciso § 8°, do art.
11, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Sala das sessões,
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o inciso IV e para o § 6°, ambos do art. 44 da Lei nº
9.096/95. Essas modificações permitiram a redução
de 20% para 10% dos recursos do fundo partidário
obrigatoriamente gastos com os institutos de pesquisa ou educação política e permitiriam que os recursos
não utilizados por esses institutos fossem destinados
a outras finalidades.
Como se sabe, atualmente o art. 44, inciso IV, da
Lei nº 9.096/95, estabelece que, no mínimo, 20% dos
recursos recebidos do Fundo Partidário serão aplicados
no custeio das atividades dessas entidades.
A razão da atual disposição é a de que os recursos do fundo partidário são recursos públicos e
que pelo menos 20% de seu valor total deve ser gasto em atividades de educação cívica e política. Essa
exigência atribui a nobre tarefa aos partidos políticos
no gerenciamento de recursos públicos destinados
ao esclarecimento dos direitos e deveres do cidadão
para que este efetivamente seja orientado a respeito
das diferentes formas pelas quais pode participar da
gestão da coisa pública. Tal percentual, portanto, não
deve ser reduzido.
Em outras palavras, esse dispositivo será responsável pelo enfraquecimento financeiro dos institutos de
pesquisa e educação política e, consequentemente,
do esclarecimento e orientação do cidadão para que
os respectivos recursos públicos sejam destinados a
outras atividades.
Trata-se de modificações inaceitáveis e que devem ser rejeitadas.
Desse modo, faz-se o presente destaque para
que seja mantido, neste ponto, o substitutivo da Câmara dos Deputados e, consequentemente, rejeitada
a modificação proposta para o art. 44, inciso IV da Lei
nº 9.096/95.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.360, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313 do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque do inciso IV do
art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, na
redação original do art. 2° do Projeto de Lei do Senado
441, de 2012, para que seja votada separadamente e,
no mérito, seja rejeitado, mantendo-se o substitutivo
da Câmara dos Deputados.
Justificação
Deve ser acatado o substitutivo da Câmara dos
Deputados ao excluir a modificação proposta para

REQUERIMENTO Nº 1.361, DE 2013
Destaque de disposição para votação em
separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
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do art. 100-A da Lei nº 9.504, de 1997, constante do
art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012,
a fim de que seja incluído no Substitutivo da Câmara
dos Deputados.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº 1.362, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque da
emenda da Câmara dos Deputados ao art. 100-A da
Lei nº 9.504, de 1997, para manter a redação aprovada
pelo Senado Federal ao PLS nº 441, de 2012.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº 1.363, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque do art. 100-A,
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, prevista na
redação original do art. 3º, do Projeto de Lei do Senado
441, de 2012, para que seja votado separadamente
e, no mérito, seja aprovado, retornando o mencionado
dispositivo a figurar no projeto.
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aprovado o texto remetido à Câmara dos Deputados
que, ainda que não seja o ideal, foi fruto do consenso
possível e representa grande avanço em nossa legislação eleitoral.
Não se pode admitir simplesmente a supressão
desse ponto do projeto de lei, sob pena de retrocedermos no ponto possivelmente mais importante do
projeto. É necessário sim limitar o abuso de poder econômico nas eleições em que alguns candidatos chegam a contratar boa parte do eleitorado, influenciando
decisivamente o resultado do pleito.
Desse modo, formula-se o presente destaque
para que a supressão do dispositivo seja rejeitada e
seja revigorado o art. 100-A, da Lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997.
Sala das sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.364, DE 2013
Destaque de disposição para votação em
separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno requeiro destaque, para votação em separado,
da redação proposta ao inciso III do art. 24 da Lei nº
9.504, de 1997, constante do art. 3º do Projeto de Lei
do Senado nº 441, de 2012.
Sala das Sessões,

Justificação
Um dos principais avanços do PLS nº 441/2012,
na forma como aprovado no Plenário do Senado Federal, foi o estabelecimento de limites à contratação
de pessoal nas campanhas eleitorais – os chamados
“cabos eleitorais”.
Na discussão em Plenário, houve grande controvérsia sobre qual seria a melhor forma de limitar a
contratação de tais pessoas, considerando-se, de um
lado, a necessidade de pessoal suficiente para realização das campanhas eleitorais, e, de outro, a coibição
do abuso do poder econômico nas eleições.
O que era ponto pacífico, com amplo respaldo da
sociedade, é a necessidade de, em alguma medida,
limitar a contratação dessas pessoas. Dessa forma, foi

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon, com a
palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Sr. Presidente, eu retiro a minha emenda, porque
o Relator gentilmente a acolheu.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A emenda de V. Exª será retirada, na forma do Regimento.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, eu queria registrar que foi tentado
construir um entendimento, e o Senador Valdir Raupp
anunciou aqui, no plenário, que retirou o inciso III do
art. 24, que diz respeito exatamente a permissionárias
ou concessionárias de serviço público, e reinseriu no
relatório dele o art. 100-A, que cria limitações de contratação de pessoal. Então, este é o entendimento.
Portanto, o PMDB vai encaminhar contrário a todos os outros destaques e vamos votar com o relatório
do Senador Valdir Raupp, com essas duas modificações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de votarmos esses requerimentos, há um requerimento de votação em globo dos requerimentos de destaque, que será lido pelo
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) –
De autoria, Sr. Presidente, do Senador Romero
Jucá, requerimento, nos termos regimentais,
requerendo votação em globo dos requerimentos de destaque para o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao PLS nº 441, ressalvado o requerimento de destaque apresentado pelos Senadores José Agripino e Aloysio
Nunes Ferreira.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro votação em globo, dos Requerimentos de Destaque para o Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao PLS nº 441/2012, ressalvado o Requerimento de Destaque apresentado pelos
Senadores José Agripino e Aloysio Nunes Ferreira.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Romero Jucá e, em seguida, ao Senador José Agripino.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente, agora, mais este adendo da retirada do inciso
III do art. 24. Portanto, são dois destaques que, em
tese, já estão acolhidos pelo Relator, mas que serão
votados com o parecer favorável.
Portanto, nós estamos pedindo votação em globo
dos requerimentos que têm parecer contrário do Relator.
O art. 24, inciso III, para retirar, e o art. 100-A,
para incluir, têm parecer favorável do Relator. Nós vamos votar posteriormente.
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, é para
fazer um registro. O Senador Aloysio e eu apresentamos
um requerimento de destaque para que o art. 100-A
fosse reintroduzido no texto. Ele saiu do Senado, foi
eliminado na Câmara, e nós estamos fazendo um requerimento de destaque para reinseri-lo no texto, por
entendê-lo moralizador do processo.
Para bom entendimento da Casa, daqueles que
nos ouvem, existe uma coisa que, na verdade, é prática
de compra de voto disfarçada, de forma escrachada.
Eu vou repetir: é compra de voto disfarçada, de forma
escrachada.
Senador Flexa, eu tenho conhecimento de que
pessoas endinheiradas, no dia da eleição, ou para o
dia da eleição, contratam 40 mil, 50 mil, 60 mil “bocas
de urna” – entre aspas –, que de boca de urna não
têm nada. São pessoas contratadas para votarem no
candidato, para completar a votação de um candidato
endinheirado.
Eu já vi pessoas que se supunham não ter a menor chance de se elegerem; quando chega o dia da
eleição, conseguem se eleger, passando na frente de
candidatos que têm toda legitimidade e todo um passado político e que perdem eleição por conta dessa
artimanha.
Então, a reintrodução desse art. 100-A limita, ele
é minudente, é longo e estabelece um teto para contratação de fiscais de acordo com o número de eleitores de Municípios e contratados para a campanha de
vereador, de prefeito, deputado estadual ou federal,
senador, governador e presidente da República, com
percentuais diferentes. É uma coisa bem feita, estudada, da lavra da Senadora Kátia Abreu, e que nós
pinçamos e colocamos de volta no texto.
E peço a aprovação, mais uma vez, dos membros do Senado para esta atitude, que é moralizadora
do processo eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

580

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros,
só para dizer a V. Exª que, em nome do Senador Alfredo Nascimento, meu grande amigo, eu vou concordar,
não sei se é pela segunda vez ou terceira vez, com o
Senador Romero Jucá.
Não, não é todos os dias que isso acontece. Ao
contrário, eu sempre estou contra ele pelas afirmações
que coloca aqui, ideologias, mas, nessa votação, a Minoria vai com a proposta dele, para que a gente possa
acelerar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Votação do requerimento que pede votação em
globo dos requerimentos de destaque, ressalvado o
requerimento referente ao art. 100-A da Lei nº 9.504,
1997, constante do art. 3º do projeto original do Senado e do inciso III, do art. 24. (Requerimento nº 1.365,
de 2013)
As Srªs Senadores e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Votação do requerimento de destaque para o art.
100-A. (Requerimento nº 1.361, de 2013.)
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de destaque.
E, agora, o requerimento de destaque de disposição para votação em separado do Senador Valdir
Raupp para o inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504. (Requerimento nº 1.364, de 2013.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias destacadas serão votadas oportunamente.
Agora passamos à votação, em globo, dos requerimentos destacados e que tenham pareceres
contrários. (Requerimentos nºs 1.352 a 1.360, 1.362
e 1.363, de 2013.)
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos de pareceres contrários permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, substitutivo da Câmara a
projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos,
incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do
projeto emendado, salvo aprovação de requerimento
para votação em globo ou por grupo de dispositivos.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Eu faço um requerimento para aprovação em
globo, Sr. Presidente, tendo em vista que todos têm
parecer favorável do relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nesse sentido, já foram encaminhados dois requerimentos, que serão lidos pelo
1º Secretário da Mesa do Senado Federal, Senador
Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) –
Requeiro, nos termos regimentais, votação em
globo dos dispositivos de parecer favorável do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012. Senador Romero Jucá.
Requeiro, nos termos regimentais, votação em
globo dos dispositivos de parecer contrário do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012. Senador Romero Jucá.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.366, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, votação, em
glovo, dos dispositivos de parecer favorável do Sustitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441,
de 2012.
Sala das Sessões, em

REQUERIMENTO Nº 1.367, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, votação, em
glovo, dos dispositivos de parecer contrário do Sustitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441,
de 2012.
Sala das Sessões, em

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento para
votação, em globo, dos dispositivos do Substitutivo da
Câmara de parecer favorável, ressalvadas as matérias
destacadas. (Requerimento nº 1.366, de 2013)
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação do requerimento para votação em globo
dos dispositivos do Substitutivo da Câmara de parecer
contrário, ressalvadas as matérias destacadas. (Requerimento nº 1.367, de 2013)
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do Substitutivo.
Votação, em globo, dos dispositivos do Substitutivo da Câmara de parecer favorável, nos termos do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sem
prejuízo, evidentemente, das matérias destacadas.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Votação, em globo, dos dispositivos do Substitutivo
da Câmara de parecer contrário, nos termos do parecer
da CCJ, que foi alterado pelo parecer do Senador Valdir
Raupp aqui em plenário e que se refere ao art. 100-A.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Nós somos favoráveis, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem prejuízo, evidentemente,
das matérias destacadas; matérias de parecer contrário
na forma emendada aqui em plenário pelo Relator, salvo, evidentemente, o art. 100-A e também o inciso III...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – São matérias de parecer contrário ao que tiveram na CCJ?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Então, votamos contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É; ressalvados os artigos que
foram destacados.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
Passa-se à votação das matérias destacadas.
Votação do art. 100-A da Lei nº 9.504, de 1997,
constante do art. 3º do Projeto de Lei do Senado para
que conste do texto do Substitutivo da Câmara dos
Deputados. Quem aprova o art. 100-A eu vou pedir
que permaneça como se encontra.
Quem aprova o art. 100-A permaneça como se
encontra. (Pausa.)
Aprovado.
Agora nós passaremos à votação do inciso III,
como destacado.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o inciso
III do art. 24 permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Rejeitado, é retirado do texto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Rejeitado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental.
É lido o seguinte:
PARECER N° 1.311 , DE 2013
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n° 441, de 2012 (n° 6.397, de 2013, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado n° 441, de 2012 (n° 6.397,
de 2013, na Câmara dos Deputados), que “altera as
Leis n°s 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096, de 19
de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de
1997, para diminuir o custo das campanhas eleitorais,
consolidando os dispositivos do substitutivo da Câmara
dos Deputados aprovados pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de novembro de 2013.

ANEXO AO PARECER N° 1.311, DE 2013
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n° 441, de 2012 (n° 6.397, de 2013, na Câmara dos Deputados).
Altera as Leis n°s 4.737, de 15 de julho de
1965, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
9.504, de 30 de setembro de 1997, para diminuir o custo das campanhas eleitorais,
e revoga dispositivos das Leis n°s 4.737,
de 15 de julho de 1965, e 9.504, de 30 de
setembro de 1997.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 241. ........................................................
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste
artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos,
mesmo quando integrantes de uma mesma
coligação.” (NR)
“Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – (revogado).” (NR)
Art. 2° A Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3° ...........................................................
Parágrafo único. É assegurada aos candidatos,
partidos políticos e coligações autonomia para
definir o cronograma das atividades eleitorais
de campanha e executá-lo em qualquer dia e
horário, observados os limites estabelecidos
em lei.” (NR)
“Art. 15-A. ......................................................
Parágrafo único. O órgão nacional do partido
político, quando responsável, somente poderá
ser demandado judicialmente na circunscrição
especial judiciária da sua sede, inclusive nas
ações de natureza cível ou trabalhista.” (NR)
“Art. 22.
V — filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva
Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.” (NR)
“Art. 34. ..........................................................
§ 1° A fiscalização de que trata o caput tem
por escopo identificar a origem das receitas
e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame
formal dos documentos contábeis e fiscais
apresentados pelos partidos políticos, comitês e candidatos, sendo vedada a análise das
atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.

NOVEMBRO DE83633
2013

Quinta-feira 21

§ 2° Para efetuar os exames necessários ao
atendimento do disposto no caput, a Justiça
Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União ou dos Estados, pelo tempo
que for necessário.” (NR)
§ 7° A sanção de suspensão do repasse de
novas quotas do Fundo Partidário a que se
refere o caput não será executada durante o
segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições.
§ 8° Os gastos com passagens aéreas
efetuados pelo partido político serão
comprovados mediante a apresentação da
fatura ou duplicata emitida por agência de
viagem, quando for o caso, sendo vedada a
exigência de apresentação de qualquer outro
documento para esse fim.” (NR)
«Art. 44. .........................................................
§ 3° Os recursos de que trata este artigo não
estão sujeitos ao regime da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, tendo os partidos políticos
autonomia para contratar e realizar despesas.
§ 6° No exercício financeiro em que a fundação
ou instituto de pesquisa não despender a
totalidade dos recursos que lhe forem������
assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida
para outras atividades partidárias, conforme
previstas no caput deste artigo.” (NR)
“Art. 46. ..........................................................
§ 5° O material de áudio e vídeo com os
programas em bloco ou as inserções será
entregue às emissoras com antecedência
mínima de 12 (doze) horas da transmissão,
podendo as inserções de rádio ser enviadas
por meio de correspondência eletrônica.
§ 8° É vedada a veiculação de inserções
idênticas no mesmo intervalo de programação,
exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis,
sendo vedada a transmissão em sequência
para o mesmo partido político.» (NR)
Art. 3° A Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6° ...........................................................
§ 5º A responsabilidade pelo pagamento de
multas decorrentes de propaganda eleitoral
é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos
mesmo quando integrantes de uma mesma
coligação.” (NR)
“Art. 8° A escolha dos candidatos pelos partidos
e a deliberação sobre coligações deverão ser
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feitas no período de 12 a 30 de junho do ano
em que se realizarem as eleições, lavrando-se
a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela
Justiça Eleitoral, publicada em 24 (vinte e quatro) horas em qualquer meio de comunicação.”
(NR)
“Art. 11............................................................
§ 8°.................................................................
III – o parcelamento das multas eleitorais é direito do cidadão, seja ele eleitor ou candidato,
e dos partidos políticos, podendo ser parceladas em até 60 (sessenta) meses, desde que
não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento)
de sua renda.
§ 13. Fica dispensada a apresentação pelo
partido, coligação ou candidato de documentos
produzidos a partir de informações detidas pela
Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos
incisos III, V e VI do § 1º deste artigo.” (NR)
“Art. 13. ..........................................................
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias como nas
proporcionais, a substituição só se efetivará se o
novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias
antes do pleito, exceto em caso de falecimento
de candidato, quando a substituição poderá
ser efetivada após esse prazo.” (NR)
«Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao
direito de participar da campanha eleitoral,
inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito,
aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo
legal e ainda não tenha sido apreciado pela
Justiça Eleitoral.»
“Art. 22. ..........................................................
§ 1º Os bancos são obrigados a:
I – acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de
abertura de conta de qualquer comitê financeiro
ou candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo
e a cobrança de taxas ou a outras despesas
de manutenção;
II – identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF
ou o CNPJ do doador.
............................................................... ”(NR)
“Art. 23. ..........................................................
§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a
candidato específico, comitê ou partido deverão
ser feitas mediante recibo, assinado pelo
doador, exceto na hipótese prevista no § 6º
do art. 28.
............................................................... ”(NR)
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“Art. 24. ..........................................................
........................................................................
Parágrafo único. Não se incluem nas vedações
de que trata este artigo as cooperativas e as
associações sem fins lucrativos cujos cooperados ou associados não sejam concessionários
ou permissionários de serviços públicos nem
beneficiados com recursos públicos, observado o disposto no art. 81.” (NR)
“Art. 26. ..........................................................
I – confecção de material impresso de qualquer
natureza e tamanho, observado o disposto no
§ 3º do art. 38 desta Lei;
........................................................................
XIV – (revogado);
........................................................................
Parágrafo único. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I – alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais:
10% (dez por cento);
II – aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).” (NR)
“Art. 28. ..........................................................
........................................................................
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os
candidatos são obrigados, durante a campanha
eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de
computadores (internet), nos dias 8 de agosto
e 8 de setembro, relatório discriminando os
recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral e os gastos que realizarem,
em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse
fim, exigindo-se a indicação dos nomes dos
doadores e os respectivos valores doados
somente na prestação de contas final de que
tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei.
§ 5º Os gastos com passagens aéreas efetuados pelas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação da fatura
ou duplicata emitida por agência de viagem,
quando for o caso, sendo vedada a exigência
de apresentação de qualquer outro documento
para esse fim.
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I – a cessão de bens móveis, limitada ao valor
de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
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II – doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos, partidos ou comitês financeiros,
decorrentes do uso comum tanto de sedes
quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.” (NR)
“Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer
sobra de recursos financeiros, esta deve ser
declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido,
obedecendo aos seguintes critérios:
I – no caso de candidato a prefeito, vice-prefeito
e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual
será responsável exclusivo pela identificação
desses recursos, sua utilização, contabilização
e respectiva prestação de contas perante o
juízo eleitoral correspondente;
II – no caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, esses recursos
deverão ser transferidos para o órgão diretivo
regional do partido no estado onde ocorreu a
eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o
qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante
o Tribunal Regional Eleitoral correspondente;
III – no caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão
diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses
recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal
Superior Eleitoral;
IV – o órgão diretivo nacional do partido não
poderá ser responsabilizado nem penalizado
pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais
e regionais.
...............................................................” (NR)
“Art. 33. ..........................................................
........................................................................
IV – plano amostral e ponderação quanto a
sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a
ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;
........................................................................
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VII – nome de quem pagou pela realização
do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
........................................................................
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral.” (NR)
“Art. 36-A. Não serão consideradas propaganda
antecipada e poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet:
I – a participação de filiados a partidos políticos
ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição
de plataformas e projetos políticos, observado
pelas emissoras de rádio e de televisão o dever
de conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou
congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo
ou alianças partidárias visando às eleições,
podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e sua
divulgação pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária e pelas redes sociais;
IV – a divulgação de atos de parlamentares
e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V – a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais.
Parágrafo único. É vedada a transmissão ao
vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias.” (NR)
“Art. 36-B. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do
Presidente da República, dos Presidentes da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Supremo Tribunal Federal, de redes de
radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições.
Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada
a utilização de símbolos ou imagens, exceto
aqueles previstos no § 1º do art. 13 da Constituição Federal.”
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a
ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública e sinalização de
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tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas
de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta, fixação de placas, estandartes, faixas,
cavaletes e assemelhados.
........................................................................
§ 2º Em bens particulares, é proibida a veiculação de propaganda eleitoral por meio da
fixação de faixas, placas, cartazes, bandeiras,
pinturas ou inscrições, aposição de cavaletes
e bonecos, exceto na forma do disposto no §
3º do art. 38 desta Lei, sujeitando-se o infrator
às penalidades previstas no § 1º.
........................................................................
§ 6º É permitida a colocação de mesas para
distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas,
desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos.
...............................................................” (NR)
“Art. 38. Independe da obtenção de licença
municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela
distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados
sob a responsabilidade do partido, coligação
ou candidato.
........................................................................
§ 3º Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de
50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta)
centímetros.
§ 4º É proibido colar propaganda eleitoral em
veículos, exceto adesivos microperfurados
até a extensão total do para-brisa traseiro e,
em outras posições, adesivos até a dimensão
máxima fixada no § 3º.” (NR)
“Art. 39. ..........................................................
........................................................................
§ 4º A realização de comícios e a utilização de
aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito)
e as 24 (vinte e quatro) horas, com exceção do
comício de encerramento da campanha, que
poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas.
........................................................................
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante
outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se
a empresa responsável, os partidos, as coli-

585

Novembro de 2013

gações e os candidatos à imediata retirada
da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
a R$15.000,00 (quinze mil reais).
........................................................................
§ 11. É permitida a circulação de carros de
som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de 80
(oitenta) decibéis de nível de pressão sonora,
medido a 7 (sete) metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no
§ 3º deste artigo.
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – carro de som: veículo automotor que usa
equipamento de som com potência nominal
de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez
mil) watts;
II – minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts
e até 20.000 (vinte mil) watts;
III – trio elétrico: veículo automotor que usa
equipamento de som com potência nominal
de amplificação maior que 20.000 (vinte mil)
watts.” (NR)
“Art. 47. ..........................................................
........................................................................
§ 8º As mídias com as gravações da propaganda
eleitoral no rádio e na televisão serão entregues
às emissoras, inclusive nos sábados, domingos
e feriados, com a antecedência mínima:
I – de 6 (seis) horas do horário previsto para
o início da transmissão, no caso dos programas em rede;
II – de 12 (doze) horas do horário previsto
para o início da transmissão, no caso das inserções.” (NR)
“Art. 51. ..........................................................
........................................................................
IV – na veiculação das inserções, é vedada
a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou
coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as
demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no art. 47.
Parágrafo único. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de
que dispuser o partido exceder os intervalos
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disponíveis, sendo vedada a transmissão em
sequência para o mesmo partido político.” (NR)
“Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e
às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias
ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com
referência aos candidatos majoritários ou, ao
fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome
e ao número de qualquer candidato do partido
ou da coligação.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 55. ..........................................................
Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita o partido ou coligação à
perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário
gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente
ser veiculado após o programa dos demais
candidatos com a informação de que a não
veiculação do programa resulta de infração
da lei eleitoral.» (NR)
“Art. 56. ..........................................................
§ 1º No período de suspensão a que se
refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará
mensagem de orientação ao eleitor, intercalada,
a cada 15 (quinze) minutos.
...............................................................” (NR)
“Art. 57-D........................................................
........................................................................
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais
aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido,
a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios
da internet, inclusive redes sociais.” (NR)
“Art. 57-H........................................................
§ 1º Constitui crime a contratação direta ou
indireta de grupo de pessoas com a finalidade
específica de emitir mensagens ou comentários
na internet para ofender a honra ou denegrir
a imagem de candidato, partido ou coligação,
punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos e multa de R$15.000,00 (quinze mil reais)
a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
§ 2º Igualmente incorrem em crime, punível
com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
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com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00
(trinta mil reais), as pessoas contratadas na
forma do § 1º.” (NR)
“Art. 58. ..........................................................
........................................................................
§ 9° Caso a decisão de que trata o § 2° não
seja prolatada em 72 (setenta e duas) horas
da data da formulação do pedido, a Justiça
Eleitoral, de oficio, providenciará a alocação
de Juiz auxiliar.” (NR)
«Art. 65. .........................................................
........................................................................
§ 4° Para o acompanhamento dos trabalhos de
votação, só será permitido o credenciamento
de, no máximo, 2 (dois) fiscais de cada partido
ou coligação por seção eleitoral.” (NR)
«Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
no período compreendido entre 1° de março
e 30 de junho dos anos eleitorais, em tempo
igual ao disposto no art. 93 desta Lei, poderá
promover propaganda institucional, em rádio e
televisão, destinada a incentivar a igualdade de
gênero e a participação feminina na política.»
«Art. 100-A. A contratação direta ou terceirizada
de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização
de rua nas campanhas eleitorais observará os
seguintes limites, impostos a cada candidato:
I — em Municípios com até 30.000 (trinta mil)
eleitores, não excederá a 1% (um por cento)
do eleitorado;
II — nos demais Municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado
no inciso I, acrescido de 1 (uma) contratação
para cada 1.000 (mil) eleitores que exceder o
número de 30.000 (trinta mil).
§ 1° As contratações observarão ainda os
seguintes limites nas candidaturas aos cargos
a:
I — Presidente da República e Senador: em
cada Estado, o número estabelecido para o
Município com o maior número de eleitores;
II — Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o dobro do limite estabelecido
para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número
alcançado no inciso II do caput;
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III — Deputado Federal: na circunscrição, 70%
(setenta por cento) do limite estabelecido para
o Município com o maior número de eleitores,
e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual
aplicado sobre o limite calculado na forma do
inciso II do caput, considerado o eleitorado da
maior região administrativa;
IV — Deputado Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para Deputados Federais;
V — Prefeito: nos limites previstos nos incisos
I e II do caput;
VI — Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos
limites previstos nos incisos I e II do caput, até
o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite
estabelecido para Deputados Estaduais.
§ 2° Nos cálculos previstos nos incisos I e II
do caput e no § 1°, a fração será desprezada,
se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um),
se igual ou superior.
§ 3º A contratação de pessoal por candidatos a Vice-Presidente, Vice-Governador,
Suplente de Senador e Vice-Prefeito é, para
todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos
seus candidatos.
§ 4° Na prestação de contas a que estão
sujeitos na forma desta Lei, os candidatos
são obrigados a discriminar nominalmente as
pessoas contratadas, com indicação de seus
respectivos números de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF).
§ 5° O descumprimento dos limites previstos
nesta Lei sujeitará o candidato às penas
previstas no art. 299 da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965.
§ 6° São excluídos dos limites fixados por
esta Lei a militância não remunerada, pessoal
contratado para apoio administrativo e
operacional, fiscais e delegados credenciados
para trabalhar nas eleições e os advogados
dos candidatos ou dos partidos e coligações.”
Art. 4º Revogam-se os incisos I a IV do art. 241
da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965, e o inciso XIV
do art. 26 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

587

Novembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Não, na votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação a redação final.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Aprovada a redação final, contra os votos dos Senadores Randolfe Rodrigues, Pedro
Taques e Mozarildo Cavalcanti.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A matéria vai à sanção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
agradecer a V. Exª e a todos os Líderes, porque aprovamos aqui uma série de regras que vão baratear a
eleição, que vão criar mais transparência e que vão
facilitar o processo eleitoral.
Esta não é uma reforma política, nós nunca
dissemos que era uma reforma política. O Brasil
precisa passar por uma reforma política, mas o que
estamos fazendo aqui é uma reforma eleitoral que
vai valer para as próximas eleições, vai diminuir
despesas e vai clarificar o processo de discussão e
debate democrático.
Portanto, gostaria de agradecer e registrar a importância desse projeto. Apesar de ser uma pequena
reforma eleitoral, é uma reforma que vai calar profundamente na disputa em todos os locais do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é verdade que nós não estamos fazendo aqui uma ampla
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reforma, aquilo que precisamos fazer e que algum
Senador, antes da minha fala, disse que perdemos a
oportunidade de fazer nesta Legislatura.
Perdemos mesmo, mas nem tudo ficou à mercê das nossas decisões. Nós tomamos as decisões
para, pelo menos, evitar aquilo que nós víamos a olho
nu nas ruas, o sujo das cidades, com propagandas
eleitorais pintadas em tudo quanto é lugar, trazendo
um prejuízo enorme para as prefeituras, para o Poder Judiciário, multas contra quem não merecia, e aí
me incluo nisso.
Se fosse só isso já seria um avanço substancial.
Saem aqueles cavaletes do meio da rua, Senador Renan. Só quem tem dinheiro pode fazer isso, Senador
Renan. Sei que nós não estamos fazendo uma ampla
reforma, e o Brasil está assistindo à TV Senado e está
vendo isso, mas nós estamos dando mais um passo
para que aqueles que têm o poder financeiro pelo menos comecem a diminuir essa diferença, comecem a
entrar na realidade da democracia e da liberdade.
E, Senador Renan, um milímetro que avançarmos na direção da liberdade e dos direitos do cidadão já é um avanço. E é isso o que estamos fazendo
hoje. O avanço é pequeno, não importa, mas estamos avançando.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passaremos agora à votação
dos requerimentos, requerimentos cujas votações foram
solicitadas e para as quais não há objeção do Plenário.
Requerimento do Senador Ricardo Ferraço.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.340, DE 2013
Requerimento nº 1.340, que propõe a votação
em turno único do requerimento solicitando
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 106,
de 2013, complementar, além da comissão
constante do despacho, seja ouvida também a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Votação do requerimento.
As Srªs. e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Uma vez que já se encontra instruída a matéria
pela Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria
aguardará o término do prazo de emendas perante a
Mesa para seguir ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 20:
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).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, a matéria vai ao exame da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento
Interno, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 21:
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).
Item 22
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).
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovados os requerimentos.
A matéria retorna ao exame da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 23:
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).
Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria vai ao exame da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 24:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 27:
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).
Há, sobre a mesa, requerimento do Senador
Mário Couto de retirada do Requerimento nº 1.239,
de 2013.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.368, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em
caráter definitivo, do Requerimento (RQS), nº 1.239,
de 2013, de minha autoria.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2013.

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).
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, primeiramente, depois à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática e também às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento de
retirada.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam o
requerimento de retirada permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2013 retorna ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, para
exame da Emenda nº 3 de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 28:
REQUERIMENTO Nº 1.247, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zeze 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).
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Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A Presidência comunica, como consequência,
ao Plenário, que, em cumprimento ao despacho proferido na sessão de 3 de outubro e em atendimento
ao Requerimento nº 1.166, do Senador José Pimentel,
encaminha a presente matéria à Comissão Temporária
destinada a debater e propor soluções para o financiamento da segurança pública no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 29:
REQUERIMENTO Nº 1.303, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.303, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Sociais (violência doméstica e
familiar contra a mulher).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, a matéria vai à
Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, respeitosamente, apresentar a V.
Exª uma consulta.
Ontem votamos a criação de uma empresa vinculada à agricultura, a Anater. Eu até provoquei o
Senador Romero Jucá dizendo que iria votar aquela
matéria, que claramente significava ônus e que depois
ficou quantificada, se não me engano, em R$1,8 bilhão, por ano. Claro que com a serventia, mas que eu
votaria na medida em que tomasse o compromisso,
do Partido de S. Exª, o PMDB, de votar uma Proposta
de Emenda à Constituição, de minha autoria, que está
aprovada na CCJ, foi aprovada por unanimidade e já
está entregue à Mesa.
Gostaria de solicitar a V. Exª, cavalheirescamente,
a inclusão na pauta, tão logo V. Exª julgasse oportuno.
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É uma matéria de interesse patriótico, que integra o
pensamento da CCJ, porque lá foi aprovada por unanimidade; ela consulta o interesse nacional, porque
objetiva a diminuição do gasto público; e é uma matéria que se impõe.
Pediria a V. Exª que, na medida do possível, pudesse incluí-la na Ordem do Dia, para que pudéssemos
ter tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero comunicar ao Senador
José Agripino e ao Plenário do Senado federal que,
atendendo ao pedido de V. Exª e em função do mérito indiscutível da matéria, já colocamos essa matéria
como item da pauta de amanhã, para que ela possa
tramitar na forma do Regimento do Senado Federal.
Portanto, ela constará da pauta de amanhã.
É uma importante Proposta de Emenda à Constituição nº 34, que altera os incisos XIX e XX do art.
37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar
que a criação e a extinção de órgãos, Ministérios ou
entidades da Administração Pública seja feita mediante
lei complementar.
Agradecemos a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Eu é que agradeço a V. Exª.
Vamos cuidar de apreciá-la com a maior brevidade possível, dando essa contribuição ao serviço
público do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Último item da pauta.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2011
Projeto de Resolução nº 45, de 2011, da Senadora Lídice da Mata e do Senador Paulo
Paim, que institui no Senado Federal a Comenda Senador Abdias Nascimento e dá outras providências.
Há, sobre a mesa, pareceres da Comissão de
Educação, favorável, com a nº 01, que apresenta
e que teve como Relator o Senador Inácio Arruda,
e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto de Lei e à Emenda nº 01
da Comissão de Educação, apresentando ainda as
Emendas nºs 2 a 4 da CCJ, que serão publicados
na forma regimental.
São os seguintes oos Pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu, antes de conceder a palavra ao Senador Paulo Paim, vou conceder a palavra ao
Senador Flexa Ribeiro e à Senadora Ana Amélia para
proferirem parecer sobre a matéria em substituição à
Comissão Diretora.
PARECER Nº 1.314, DE 2013–PLEN
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) –
O Parecer é favorável nos moldes dos pareceres das
comissões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Senador Flexa
Ribeiro, em substituição à Comissão Diretora é, portanto, favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se a
sua apreciação.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não mais do que dois minutos.
Primeiro, quero cumprimentar a Senadora Lídice
da Mata, que foi a grande articuladora desse projeto e
me convidou nessa parceria para que a gente fizesse
uma homenagem ao grande Abdias do Nascimento,
e cumprimentar o Senador Flexa, Relator da matéria.
Em segundo lugar, Sr. Presidente – aqui já encerro –, quero dizer que, hoje, 20 de novembro, data
de Zumbi dos Palmares, o grande revolucionário de
combate a todo tipo de preconceito, o Senado da República faz essa homenagem ao grande líder já falecido, Abdias do Nascimento.
Parabéns a V. Exª. Parabéns ao nosso Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, com a
palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu me associo às palavras do Senador Paulo Paim pela data de
hoje, pela iniciativa da Senadora Lídice e do Senador
Paulo Paim. Esta é a inclusão, Este é o reconhecimento.
Eu queria, Presidente, fazer um pedido de urgência para examinar – fiz a solicitação anteriormente – o
projeto que trata do TRT do Rio de Janeiro, da 1ª Re-
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gião, por solicitação do Senador Francisco Dornelles
e dos demais Senadores do Rio de Janeiro, para que
a matéria entre na pauta da próxima semana, já que
há necessidade regimental, como lembrou a eficiente
Drª Cláudia Lyra, de pedido de urgência para votar na
próxima semana.
Se for possível votar os outros projetos que foram
aprovados ontem na Comissão de relações Exteriores, ficaria bem.
No caso do TRT, trata-se do PLC nº 87, de 2013,
que cria cargos do TRT da 1ª Região, com sede na
cidade do Rio de Janeiro. Essa matéria foi aprovada
hoje na CCJ. Por isso, faço o requerimento de urgência, para que ela seja votada na próxima semana e,
se possível, ainda hoje, a votação das três matérias.
Sr. Presidente – queria explicar –, recebi, inclusive, telefonemas de pessoas que aguardam, porque
autoridades brasileiras e canadenses já estão tratando, no Brasil, de um acordo na área da Previdência
Social, para servidores e trabalhadores que operam
nos dois países. Essa matéria é da maior relevância
e de interesse social. Isso está precisando apenas da
homologação ou da aprovação do Senado para essa
matéria de grande alcance social, especialmente na
área da Previdência, que é o Acordo Brasil/Canadá na
área da Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendida, conforme
o Regimento do Senado Federal.
Vamos voltar à instrução da matéria.
Continua a discussão do projeto e das emendas.
Poderão, como todos sabem, ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à
votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, da Emenda nº 1, da Comissão
de Educação, e das Emendas 2 a 4, da CCJ, emendas
de pareceres favoráveis.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passa-se à redação final.
Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação.
Com os cumprimentos à Senadora Lídice da
Mata, o Senado Federal, a partir desta data, concederá
anualmente a Comenda Senador Abdias Nascimento
a cinco pessoas que tenham contribuído para a proteção e promoção da cultura afro-brasileira. Para tal, nós
aprovamos hoje o conselho que vai cuidar exatamente
desta distinção, que, antes de tudo, é mais uma campanha contra a discriminação no Brasil.
Como todos sabem, o Brasil tem avançado muito,
mas tem avançado muito aquém do desejado, quando se trata de respeito e da igualdade entre etnias
que ajudaram a construir, a erguer a Nação. Apesar
do sistema de cotas, que foi um avanço, é um grande
avanço, apesar do Estatuto da Igualdade Racial, que
foi aprovado pelo Parlamento brasileiro e que teve,
como primeiro subscritor, o Senador Paulo Paim, ainda há muito que avançar no respeito aos negros no
nosso Brasil.
Ontem mesmo, nós tivemos uma estatística brutal
com relação aos negros no Brasil. A taxa de homicídio
de negros no Brasil é de 36 para cada grupo de 100
mil; para os negros ela é de 36; para não negros, ela
é de 15,2, ou seja, para cada homicídio de não negro
no País, 2,4 negros são assassinados. Em Alagoas, e
lamentavelmente digo isso aqui, que é o Estado que
eu tenho a honra de representar no Senado Federal,
o índice sobe para 17,4 negros mortos para cada não
negro assassinado.
Essa é apenas uma faceta, demonstrando, evidentemente, que o Plano Nacional de Segurança empreendido pelo Estado, que tem produzido resultados,
ainda é insuficiente para nós darmos uma rotunda
resposta a essa questão.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Presidente Renan, da mesma forma como a
Senadora Ana Amélia fez, peço a V. Exª a inclusão, na
pauta, do PLC 86, de 2013, que trata de cargos para
o TRT da 1ª Região, com sede em Belém, no Estado
do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Sem revisão do orador.) – Se
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não houver objeção para votar esse requerimento de
urgência, nós poderemos votá-lo, da mesma forma
que os requerimentos solicitados pela Senadora Ana
Amélia. Se não houver objeção, nós votaremos também esses requerimentos.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Não, Sr. Presidente, é só para dizer que
há acordo em relação a isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então, havendo acordo, nós vamos votar os requerimentos e deixaremos esses três
projetos de decreto legislativo para a pauta de amanhã.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Combinado.
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Já votamos?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, nós vamos só concluir a
apreciação desse projeto de resolução.
Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação.
Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a Senadora Lídice da Mata e cumprimentar também o Senador Paulo Paim. Abdias Nascimento foi nosso colega
aqui no Senado Federal e, como todos sabem, foi uma
das figuras mais importantes da luta contra o racismo
no Brasil.
Muito obrigado a V. Exªs por proporcionarem neste
dia, dia 20 de novembro, Dia Mundial da Consciência
Negra, a oportunidade de o Senado Federal dar esta
resposta ao País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Também peço aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Valadares e Senador Wellington Dias.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) –
Presidente, eu estava no meu gabinete discutindo com
Parlamentares a lei que reforma a legislação sobre
drogas e não pude acompanhar a sessão, em sua totalidade, para saber qual o dia que V. Exª marcou para
a votação da PEC do Voto Aberto. Qual será o dia, já
que não pôde ser hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós marcamos para terça-feira
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porque havia um apelo no sentido de que nós marcássemos o dia com alguma antecedência, para que
essa antecedência pudesse ensejar uma presença
massiva dos Senadores e das Senadoras nesta importante votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu quero dizer a V. Exª
que, na próxima terça-feira, em decorrência de uma
missão oficial do Senado, eu não poderei estar aqui.
Por essa razão, não participarei da sessão. Mas, na
primeira votação, já dei minha opinião: votei favoravelmente ao voto aberto em todas as circunstâncias.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos também a
V. Exª.
Nós passamos à votação dos requerimentos de
urgência que foram solicitados...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Encerro, primeiramente, para
que possamos votar esses requerimentos, a Ordem
do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz
Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e
2º ao art. 47; e dá nova redação aos incisos
III, IV e XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao
§ 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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
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Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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 8, 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
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às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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
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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.
10
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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
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12
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.
13
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.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
15
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).
16
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).
17
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).
18
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).
19
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, soli-

606

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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).
25
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).
26
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).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não sei se poderia dar a palavra logo após a votação do requerimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Combinado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento de
urgência, lido durante o expediente.
Requerimento nº 1.351, de 2013, também para
o Projeto de Resolução nº 81, de 2013, apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.264, da Comissão de
Assuntos Econômicos, que teve como Relator o Senador Francisco Dornelles.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subsequente, nos termos do art. 345,
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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Existem ainda sobre a mesa, Srs. Senadores e
Srªs Senadoras, três requerimentos de urgência para
votação de matérias. Se não houver objeção da Casa,
nós poderemos ler e votar esses requerimentos ou
colocá-los na pauta de amanhã, o que eu acho que é
o mais prudente. Então, esses requerimentos constarão da pauta de amanhã.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
parabenizo V. Exª pela mensagem que apresentou há
pouco sobre a comemoração que fazemos aqui.
Hoje, houve a abertura da Conferência Nacional
da Promoção da Igualdade Racial. Foi aberta ontem,
à noite, pela Presidenta Dilma. Durante todo o dia de
hoje e amanhã, cerca de 1.400 participantes vão discutir a democracia e o desenvolvimento sem racismo. O
objetivo principal é encontrar formas de enfrentamento
ao racismo no Brasil, garantindo a participação e o fortalecimento do mecanismo de promoção da igualdade
racial em nosso País.
No sentido de promover a igualdade de oportunidades entre pessoas negras e não negras no serviço público, a Presidenta Dilma anunciou o envio de
um projeto de lei ao Congresso Nacional, destinando
20% das vagas em concursos públicos federais para
candidatos negros.
De acordo com a Presidenta, essa medida terá um
imenso potencial transformador de nossa sociedade,
que deve servir de exemplo, inclusive, para outras unidades da Federação e demais Poderes. É reconhecer
que há um atraso muito grande nesta área.
Durante a cerimônia de abertura da conferência,
a Presidenta Dilma também assinou decreto que institucionaliza a política do Estatuto da Igualdade Racial,
que teve origem no Senado Federal, como iniciativa do
nosso querido Senador Paulo Paim, que aqui trabalhou
para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e
teve todo o nosso apoio.
Apesar de o Brasil ainda caminhar a passos lentos para o total reconhecimento da igualdade racial –
afinal, lá se vão mais de 200 anos da assinatura da
Lei Áurea –, foi durante o nosso governo que as ações
afirmativas para efetivar essa igualdade começaram a
ser implantadas. Para isso, a criação de uma Secretaria
Especial de Promoção da Igualdade Racial. E destaco
aqui o trabalho das nossas ministras, incluindo a atual
– com status de Ministério e diretamente ligada à Presidência da República –, o que foi essencial.
Foi a partir da criação dessa Secretaria que a
comunidade negra brasileira conquistou direitos, como
as cotas nas universidades públicas, programa que
tem gerado excelentes resultados. Por isso, Sr. Presi-
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dente, temos também, em meio a tantos indicadores
ainda ruins em relação aos negros, em todo o Brasil,
motivos e pontos positivos para comemorar na área
das cotas no serviço público.
Destaco a criação da estrutura do Plano Juventude Viva, que cuida da juventude; o trabalho da Comissão
de Direitos Humanos e o trabalho da Senadora Ana
Rita, do Senador Paim também, que dela participa; a
mudança do Mapa da Violência, que é responder por
um problema grave: as taxas de homicídios de brancos
caíram 24%; e nós temos ainda uma mortandade muito
grande em meio à população negra. Só em 2010, foram
34.983 mortos. Então, é algo que realmente precisa
de toda uma atenção.
Eu destaco aqui também o trabalho da Senadora
Lídice da Mata na CPI que tratará do extermínio dos
jovens negros no Brasil. Fiz questão de participar dela,
que tem o objetivo de esclarecer os reais motivos de
tantas mortes violentas e outras perdas em todo o Brasil.
Assim, Sr. Presidente, quero saudar este momento, comemorando os avanços e reconhecendo que há
muito ainda que se fazer.
Quero agradecer como Líder, fazer esse posicionamento em nome do Partido dos Trabalhadores
e, com certeza, também com o apoio do Bloco que
represento nesta Casa.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, O
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço ao Senador Wellington Dias.
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Sem revisão do orador.) –��������������
Sr. Presidente, considerando que eu sei que V. Exª é um grande
amigo do Estado do Rio de Janeiro, encontra-se na
sua mesa um pedido de votação para a urgência do
projeto aprovado pela Comissão de Justiça que cria
cargos para o Tribunal Regional do Trabalho do Rio.
Eu perguntaria a V. Exª sobre a possibilidade de
ser votado hoje.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Será votado amanhã, junto com
mais dois requerimentos de urgência.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Considerando que V. Exª é um carioca,
não poderia fazer uma exceção para ser votado hoje?
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Já foi definido pelo Plenário, com o
Senador Renan na Presidência.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, como é do conhecimento de todos
os nossos Senadores e Senadoras, nós teremos uma
sessão do Congresso Nacional logo mais. Portanto,
eu pediria aos nossos pares a compreensão para que
hoje reduzíssemos as nossas intervenções após a Ordem do Dia, para que pudéssemos realizar a sessão
do Congresso Nacional o quanto antes e, com isso,
ter o direito de chegar em casa um pouco mais cedo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador José Pimentel, o Presidente, Senador Renan, está numa reunião com os
Líderes em seu gabinete, tratando da pauta da sessão
do Congresso.
Vamos voltar à lista de oradores enquanto termina
essa reunião no gabinete do Presidente.
Então, retornando à lista de oradores, concedo a
palavra à Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Senador Armando Monteiro, pela Liderança. (Pausa.)
Senador Osvaldo Sobrinho, pela...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A
Ordem do Dia foi encerrada? Só para saber.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Ordem do Dia já foi encerrada.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Só para saber. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Jorge Viana, V. Exª quer
usar da palavra?
Senadora Ana Amélia, acabei de chamá-la.
Se o Senador Jorge Viana entender...
Eu a chamo em seguida, Senadora Ana Amélia.
Senador Jorge Viana, com a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Se quiser...
Ouço o Senador Mário Couto. Quem quer?
Como orador inscrito.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Só para pedir uma informação à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Mário Couto, diga.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Em que lugar eu estou
inscrito, por favor, como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – V. Exª está em segundo lugar agora.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Em nono?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Segundo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Jorge Viana, com a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, caros Senadores, Senadoras, eu queria apenas aqui, da tribuna do Senado,
me utilizando da Rádio Senado, da TV Senado e deste espaço privilegiado nesta Casa, compartilhar com
todo o povo acreano a preocupação que nós todos, da
Bancada Federal do Acre, Deputadas e Deputados,
temos, junto com os três Senadores, com esta fase
que estamos vivendo, da apresentação das emendas
parlamentares.
Com as modificações que foram feitas, nós teremos agora a metade dos recursos para a saúde e a
outra metade de emendas individuais, que são apresentadas voluntariamente por Parlamentares.
Eu queria registrar que hoje tive o privilégio de debater com o Prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre,
que está em Brasília, as prioridades do Município de
Rio Branco. Recebi também o Prefeito de Assis Brasil,
tenho recebido e trocado correspondência com todos
os 22 prefeitos do Acre e, na próxima sexta-feira, dia
22, vamos ter uma reunião em Rio Branco com todos
os prefeitos, com a presença do Governador Tião Viana e de toda a Bancada Federal do Acre para, à luz do
dia, com a transparência necessária, discutirmos onde
devemos alocar os recursos que nos são permitidos a
partir do mandato.
Falo isso porque fiz críticas, sou crítico do sofrimento por que temos que passar por conta de uma
pequena e simples análise que fizermos. A grande
maioria dos escândalos que expuseram tanto o Senado quanto a Câmara estavam vinculados à execução
orçamentária. Estou falando daqueles escândalos que
envolveram colegas Parlamentares. Essa aprovação
que tivemos, do orçamento impositivo, é uma conquis-
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ta, mas requer um cuidado a mais de todos nós, para
que as emendas não virem moeda de troca.
Então esse exemplo que não é do PT nem do
PSDB, nem do PSD, do Senador Petecão, que é coordenador da Bancada. É um exemplo de toda a Bancada do Acre,
Mais do que nunca, a Bancada do Acre que
sempre trabalhou – como sabe o Senador Petecão;
eu, como Prefeito e Governador, pude vivenciar isso
– fazendo reuniões, reunindo prefeitos e governadores em uma sala, com a presença de imprensa, para
discutir aonde alocar as nossas emendas. Obviamente, as emendas individuais são prerrogativas de cada
parlamentar.
Quero dizer que acho da maior importância essa
reunião que vamos realizar, sexta-feira, em Rio Branco,
convocada pela coordenação da Bancada que, certamente, contará com a presença da quase totalidade
dos prefeitos e de representantes do Governo.
Eu, particularmente, quero... Até por conta de
ter exercido a função de Prefeito e de Governador,
sei da importância que esses recursos têm. Quero
fazer jus à confiança que a população me deposita,
sendo transparente, deixando, com o meu trabalho e
a apresentação das emendas, um bom exemplo que,
não tenho dúvida, será seguido. É essa a intenção, é
essa a decisão dos colegas Senadores e das colegas
Senadoras desta Casa.
Entendo que, por esse aspecto, a nossa responsabilidade aumentou um pouco mais. Para mim não é
tão complicado, porque fui Prefeito e Governador, discuto com prefeitos e com a própria equipe do Governo. Montei uma estrutura, aqui em Brasília e no meu
gabinete, no Acre, que trata exclusivamente do acompanhamento dos projetos de interesse das prefeituras
e do Governo, mas sei que todos nós, agora... Estou
adaptando o meu site, a minha página, para passar
as informações, em tempo real, sobre as emendas
apresentadas, sobre a liberação dos recursos e dos
empenhos feitos junto ao Governo Federal. Penso que
dessa maneira, sendo transparentes, vamos fortalecer
uma das funções do mandato parlamentar, que é a de
apresentar emendas ao Orçamento da União.
Sei também que temos que fazer uma ação republicana. Eu mesmo vou apresentar emendas para
os 22 Municípios do Acre. No caso do Acre, que é um
Estado pequeno, é possível fazer isso, independente
da coloração partidária do prefeito. Obviamente, conhecendo a fundo cada prefeitura, cada Município e
o próprio Estado, vou tomar o devido cuidado. Isso é
algo que todos nós deveríamos fazer.
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Na Bancada, temos discutido esta questão: olhar
com cuidado se a prefeitura está adimplente. São recursos tão importantes... Eu, que estou apenas há
três anos, já tive caso em que apresentei emendas
para as prefeituras, e esse recurso foi devolvido para
o orçamento da União por conta da inadimplência das
prefeituras.
Então, eu queria concluir, Sr. Presidente, informando à população do meu Estado – e o fazendo para
todo o Brasil – que é muito importante que, aprovado
esse orçamento impositivo, principalmente no que diz
respeito ás emendas parlamentares, todos nós, detentores de mandatos, encontremos algum mecanismo
que dê transparência à apresentação dessas emendas
para que não haja mais um questionamento, para que
o Congresso, especialmente o Senado, esta Casa que
nós representamos, não venha a sofrer novos questionamentos e a ser colocada sob suspeição.
Então, eu queria agradecer aos prefeitos que
estão enviando para o meu gabinete as propostas.
Estou fazendo uma discussão com cada um deles no
sentido de...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – ...de fato, colocarmos como prioridade o
interesse da população.
Antes de concluir, ouço, com satisfação, o aparte
do Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Justamente neste pronunciamento de V. Exª,
Senador Jorge Viana, aproveito este momento para
informar que ainda ontem o Fórum Parlamentar Catarinense esteve reunido e tratamos dessas teses também.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Para ver como vamos encaminhar essas emendas, as propostas, em função de elas serem uma
questão impositiva, muito clara, como é que vamos
encaminhar isso. Essa exposição que V. Exª faz com
relação ao Acre serve para o Brasil inteiro. Nós, de
Santa Catarina, estivemos reunidos ontem para tratar
de como iremos encaminhar. Nós aqui já votamos que
50% serão destinados à saúde. E os encaminhamentos
para melhor atender a essas questões? E isso, sumamente, será... Eu achei interessante a reunião que V.
Exª, com os colegas, vai realizar no Estado do Acre.
Já começamos a encaminhar também essa solução
no Fórum Parlamentar Catarinense com os três Senadores e os 16 Deputados Federais. É um modelo que,
para o Brasil, vai ajudar principalmente na questão de
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saúde, que é uma pauta extraordinária, está em primeiro nos dias de hoje, no País. Meus cumprimentos
a V. Exª, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu agradeço.
Queria só concluir, Presidente, trazendo outro
assunto da maior gravidade.
O Supremo está reunido em sessão, e penso que,
Senador, colega Sérgio Petecão, é importante atentar
para o que vou informar.
Acabei de postar, uma hora atrás, no meu site,
na minha página do Facebook, que o Supremo, de maneira surpreendente, resolveu pautar hoje o processo
que envolve o julgamento da legalidade da contratação de 11 mil servidores do Estado do Acre. Então,
é possível que, se não hoje, na próxima sessão, mas
está pautado para hoje, se tenha uma decisão que vai
levar uma grande apreensão, para usar uma palavra
mais amena, a 11 mil famílias acrianas.
Quando Governador – V. Exª sabe disso, Senador Sérgio Petecão, foi parceiro na Assembleia que
aprovou uma emenda à Constituição do Acre –, eu
fui ameaçado inclusive de impeachment, de prisão,
porque queriam que eu executasse a pura e simples
demissão de 11 mil servidores.
Sei que esses servidores não foram contratados por mim, já estavam contratados, uma boa parte
deles, antes da Constituição de 1988. E agora o Supremo, que já havia tomado uma posição, dizendo
da ilegalidade das contratações, hoje, daqui a pouco,
pode tomar uma posição estabelecendo prazo para o
cumprimento dessa sentença. E sei que o que vai nos
restar é a união de todos.
Penso que podemos pautar, na sexta-feira, esse
tema, que volta de maneira surpreendente. É o Supremo que define a sua pauta. Já, já nós vamos ter o
recesso. Já, já, em janeiro, nós vamos ter as férias, e
podemos encerrar o ano do pior jeito, com uma notícia muito ruim.
É óbvio que sou daqueles que acreditam que não
poderá haver uma sentença para 11 mil. Mas, mesmo que sejam 2,5 mil aqueles que vão ter que fazer
concurso público, isso requer uma ação conjunta da
Bancada, do Governo. E eu não tenho dúvida de que
esse é um tema suprapartidário.
Fomos lá, a Bancada se reuniu, fomos a cada
um dos Ministros. O Governador Tião Viana também,
através da Procuradoria-Geral do Estado, tem acompanhado. Estão lá os representantes do Governo. Mas
o fato, Sr. Sérgio Petecão, Senador, colega, e todos
que estão me acompanhando do Acre, é que pode ser
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julgado daqui a pouco, pode ter uma decisão final esse
tema que é tão grave e tão importante para o Acre.
Ouço o Senador e colega Sérgio Petecão.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC)
– Agradeço o aparte ao nobre Senador Jorge Viana.
Na verdade, o momento é de muita expectativa. Recebi
hoje vários telefonemas na parte da tarde, as pessoas,
principalmente os servidores públicos e também os
familiares, lógico... Quando nós falamos aí do número
expressivo de 11 mil servidores, nós estamos falando,
aí, de, no mínimo, 30 mil pessoas, se fizermos uma
relação de três pessoas por família. Mas eu também
estou confiante, sinceramente, achei que essa matéria não pudesse entrar em pauta ainda neste ano.
Não havia necessidade, nós estamos aí na virada do
ano, encerrando o ano, e prestes a entrar em recesso.
Depois daquela visita, estivemos lá, toda a Bancada,
inclusive o senhor estava presente, eu, como coordenador da Bancada, tivemos a oportunidade de conversar com alguns ministros e pudemos colocar o transtorno, Deus o livre, se essa medida vier a ser tomada.
Neste momento eu penso que este tema unifica toda
a nossa Bancada Federal – os três Senadores, os oito
Deputados Federais – para aguardarmos, numa expectativa positiva, que haja um desfecho que não venha
prejudicar os nossos servidores. Então, o momento é
de muita expectativa, estou também ansioso, a população está ansiosa, acompanhando o desfecho dessa sessão do Supremo e, se Deus quiser, vai ter uma
decisão favorável. Também parabenizo o tema que o
senhor abordou por primeiro, a questão das emendas.
É de fundamental importância. Eu, como coordenador
da Bancada, já convidei para que toda a nossa Bancada possa estar reunida nessa sexta-feira, lá em Rio
Branco, vamos ouvir a AMAC, que é a Associação dos
prefeitos, vamos ouvir o Poder Judiciário, o Tribunal
de Contas, vamos ouvir o Ministério Público, todas as
instituições. Para nós, que dependemos diretamente
dessas emendas parlamentares, é de fundamental importância que possamos discutir de uma forma mais
aberta, de uma forma mais transparente para que
possamos alocar as nossas emendas de uma forma
mais justa, de uma forma mais correta e até de uma
forma mais humana. Então, parabenizo V. Exª por ter
pautado esse tema para a sessão de hoje. O momento
é para que nós possamos dar as mãos, todos juntos,
torcer para que possamos ter um desfecho positivo a
respeito dos servidores do nosso Estado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Bem, eu agradeço o aparte e queria concluir então, Sr. Presidente, dizendo que eu estou muito
apreensivo.
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Nós fizemos audiências individuais com ministros
e ministras do Supremo, apresentamos o caso dos
servidores não como um arranjo que se está procurando fazer para acobertar ilegalidade. Os números,
as informações são muito objetivos, estão postos no
processo, a grande maioria das contratações foi anterior a 88 e, obviamente, se o desfecho, se a decisão
for negativa, nós temos que chamar uma reunião de
emergência com o Governo do Estado e ver a melhor
maneira de, juntos, encaminhar a defesa dos servidores do Estado.
Estou acompanhando, e tomara que haja sensibilidade por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal nesse tema, já que o Acre é um Estado
que está na legalidade, cujos gastos com servidores
estão dentro do que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. Nesse Estado, há 15 anos, o salário
atrasava 3, 4, 5 meses, e faz mais de 15 anos que o
salário não atrasa um único dia. A remuneração dos
servidores é aquém daquilo que eles até merecem e
gostariam, mas está muito acima da média nacional.
As condições de trabalho são também adequadas,
e nós não podemos enfrentar uma situação dessas
que põe em risco quase um terço dos servidores do
Estado do Acre, a partir de uma decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Tomara que o Supremo Tribunal Federal possa
nos ajudar a encontrar uma maneira de fazer os reparos necessários para que ninguém fique sob suspeição
de estar fora da lei como funcionário público.
Mas o pior desfecho será se a decisão tiver que
ser implantada rapidamente e implicar demissão de
quem trabalha há 10, 15 e até 20 anos servindo ao
Governo do Estado do Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço ao Senador Jorge Viana
e concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, do PP
do Rio Grande do Sul.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, há sobre a mesa um requerimento,
pedimos apenas sua inclusão na pauta, que trata de
um projeto que é consenso, assinado por Líderes de
diferentes partidos da Oposição, da Base, a pedido
das entidades, e faz uma alteração na composição do
Conselho Federal de Contabilidade.
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Gostaria só que fosse feita a sua leitura e que,
com isso, houvesse possibilidade de ele fazer parte
da pauta, se não nesta semana, na próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Wellington Dias, como ficou
acordado ainda há pouco pelo Presidente Renan, eu
vou fazer a leitura do requerimento e ele fica para votação no dia de amanhã.
Senadora Ana Amélia, com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Flexa
Ribeiro, colegas Senadoras, Senadores, eu começo a
minha manifestação nesta tarde, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, lendo uma mensagem que eu recebi no correio eletrônico, no meu e-mail, enviada pelo Elcion Zingano, que
é um dos dependentes do Fundo Aerus. Ele manda
uma mensagem dizendo que o comissário Guerreiro
faleceu hoje às 11h30 em Guaratinguetá, e o enterro
será amanhã em Campinas, São Paulo.
É mais uma vítima do Aerus que morre sem ver
atendidos, ou reconhecidos, ou resgatados os seus
direitos. Senador Paim, é mais uma vítima do Aerus.
V. Exª e outros Parlamentares que têm se envolvido
com esta questão, eu estava participando da reunião
União Interparlamentar, em Nova York, e, quando vinha
caminhando pela rua nº 33, na chegada a um hotel,
eu ouvi um “Senadora Ana Amélia”. Eu me virei e estava a bordo de uma van também um comissário da
Varig, de nome Fadel Santos, nome de guerra. E ele
acompanha pela Internet todo o trabalho que nós aqui
no Senado ou na Câmara fazemos em relação a esse
tema. E eu expliquei a ele que as nossas limitações são
limitações de ordem política; se pudéssemos e fôssemos do Executivo, já teríamos resolvido a questão. Se
fôssemos também do Poder Judiciário, seguramente
teríamos decidido essa questão.
Assistimos ao voto brilhante da Ministra Cármen
Lúcia, no Supremo Tribunal Federal, que deveria pautar
os demais votos e ali resolver a questão. Neste voto
da Ministra Cármen Lúcia há o reconhecimento de
cima a baixo de todos os direitos não só da questão
de diferença tarifária, mas, sobretudo do direito dos
aposentados que participaram do Fundo Aerus em
receber as adequadas aposentadorias.
Então, em qualquer canto que a gente vá, Senador Paim; Presidente desta sessão, a gente encontra
um comissário da Varig, um comandante da Varig, que
aguarda entristecido...
Mas muitos não perdem, apesar da tristeza, a
esperança de que essa questão relacionada ao Ae-
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rus seja solucionada. Há idas e vindas. A Graziella
Baggio, líder do movimento, tem atuado com muita
presteza, e é natural que as pessoas que têm sua
relevante demanda não atendida manifestem isso e
que haja divergência dentro do próprio grupo. Tenho
reafirmado o compromisso social do Governo no trato dessa questão.
Então, com muita alegria, concedo um aparte ao
Senador Jorge Viana e depois ao Senador Wellington
Dias.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Só queria, Senadora Ana Amélia, dizer a V. Exª
e ao Senador Paulo Paim, que reiteradas vezes trazem
à tribuna temas interessantes, que este tema do Aerus
não é um tema só do Rio Grande do Sul, é um tema da
Nação brasileira. Eu, morando na Região Norte, tenho
ex-pilotos da Varig que só não estão passando fome,
depois de terem se aposentado na Varig, porque estão
trabalhando de novo. Então, a situação, por esse lado,
já deveria ser merecedora de um tratamento diferenciado neste País, mas ela também é uma situação que
reflete um descaso do País com uma área estratégica.
Nenhuma nação do mundo vai se firmar, vai vencer a
disputa de se firmar como uma grande nação se não
tiver a bandeira de uma companhia aérea que possa ganhar espaço no mundo. O nosso País caminha
para ser a quinta economia do mundo. Nós tínhamos
um PIB de US$500 bilhões, agora temos um PIB de
US$2,3 trilhões. A TAM já não é mais nossa, a GOL,
que é uma companhia interna, enfrenta dificuldades,
e toda grande nação do mundo tem companhia com
bandeira nacionalizada, que tem apoio com subsídio,
e aqui no Brasil nós estamos deixando as companhias
aéreas seguirem. O combustível de avião mais caro do
mundo certamente é o nosso, tem aumento constantemente. Quarenta por cento de uma passagem que
a gente paga é para cobrir combustível, não há uma
política de incentivo, e a gente tem muita reclamação,
um grande mercado. Daqui a pouco vão achar que a
solução é abrir para que as outras companhias entrem
aqui, o que vai agravar ainda mais a nossa situação.
Não sou de fechar mercados, mas acho que deveríamos ter uma política para esse segmento. Só vamos
ser merecedores de ter uma política quando tratarmos
aqueles que criaram as condições para este País chegar aonde chegou, as pessoas que levaram a bandeira do Brasil mundo afora com a Varig... Agora, houve
má gestão dos recursos, desvio de recursos? Vamos
punir alguém... Só não dá para punir os que foram
servidores, os que foram funcionários, aqueles que
voaram, que nos levaram para um lado e para outro,
que dedicaram suas vidas e agora não têm direito à
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tranquilidade de uma aposentadoria. Então, parabéns
a V. Exª, ao Senador Paim e a todos que estão nessa
luta. Só quero, dando esse testemunho, me associar
a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Imagino, Senador Jorge Viana, que V. Exª, que sempre
representou bem o Brasil, não só como Governador do
Acre, mas também em outras missões relevantes que
ocupou, tenha saudades da velha Varig. A Varig que
nos orgulhava tanto pela imagem altamente positiva
de uma companhia genuinamente brasileira, por um
serviço reconhecido como de melhor qualidade entre
as companhias do mundo, à época em que existia. Nós
gaúchos – ela nasceu no Rio Grande do Sul – temos
também esse orgulho dessa companhia, que, lamentavelmente, entrou em falência por má gestão.
Como disse V. Exª, não é possível que os funcionários, que contribuíram rigorosamente para ter
um fundo de aposentadoria complementar ao INSS,
percam tudo isso por falta de fiscalização adequada
do funcionamento desse fundo de pensão.
Então, fico muito feliz, o seu aparte me deixa extremamente gratificada. Eu queria lhe dizer que também
concordo que precisamos ter essa bandeira nacional
de uma companhia, como tem o mundo inteiro.
Só para acrescentar, voltei antecipadamente dos
Estados Unidos, onde estava em uma missão oficial,
e ouvi lá, Senador Jorge Viana, que 33% dos voos
que descem no Aeroporto de Ronald Reagan, em
Washington, são aviões fabricados pela Embraer. Ou
seja, temos uma conquista, que é fabricar aviões para
um País que tem grande concorrência, mas não temos
a companhia aérea de bandeira brasileira usando um
avião brasileiro.
Com muita alegria, também concedo aparte ao
Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Senadora, quero também aqui parabenizar V.
Exª, da mesma forma o Senador Paim, pela bandeira,
já que estamos falando tanto em bandeira...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
É a bandeira nossa.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – ... pela bandeira importante que levanta aqui e
dar o meu testemunho da sua preocupação. Também
faço minhas as palavras do Senador Jorge. Eu ia tocar exatamente em temas como esse. Quero dar outro
testemunho, aliás. Amanhã vamos ter mais uma audiência aqui nessa área de fundos de pensão, também
comandada por V. Exª, vamos estar juntos, espero que
a minha agenda não me impeça de participar.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sua presença é muito importante lá, Senador.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – As mudanças que o Congresso Nacional
fez nessa área, desde 1998, quando eu era Deputado
Federal no Governo do Presidente Fernando Henrique
e aprovamos a regulamentação dos fundos de pensão
que vigoram até hoje, da previdência complementar,
que vem sendo inclusive melhorada, ao longo do tempo,
permitem termos maior transparência. Tanto que hoje
as previdências, exceto os problemas não resolvidos
lá de trás, têm hoje uma situação bem mais confortável, inclusive financiando o Brasil. Queria – permita-me
esse registro fora desse contexto, uma vez que V. Exª
citou a confiança na Ministra Cármen Lúcia – também
dar uma notícia importantíssima para o Rio Grande
do Sul, para o Acre, para o meu Piauí e para Goiás,
que está aqui na Mesa, e para o Pará também, porque senão o Senador Mário Couto vai dizer que estou
discriminando...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O Senador Flexa também é paraense.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – O Senador Flexa, de Goiás.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Não, o Flexa é do Pará. De Goiás é a Lúcia.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Desculpa, estava aqui confundindo com o
Cyro Miranda.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
A Lúcia Vânia.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – A Lúcia Vânia e o Flexa. A Ministra Cármen
Lúcia, em mais uma agenda do Congresso Nacional,
manifestou que depois do mandato do TSE vai ter uma
agenda de trabalho mais voltada para as questões do
Supremo e se prontificou a pautar, antes do recesso,
o projeto dos royalties, para definir as regras que aqui
aprovamos sobre a distribuição dos royalties. Então,
eu queria, como alguém que acompanha esse tema,
dar essa boa notícia e espero que, antes do recesso
de dezembro, tenhamos a aprovação e a apreciação
e que seja considerado constitucional, porque entendo que é o projeto que aqui aprovamos. Agradeço...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Mas que notícia boa, Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Agradeço a V. Exª e também a parabenizo.
Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Também defensora da sua luta como Relator da matéria
relacionada aos royalties, em que trabalhou também

NOVEMBRO DE 2013

83664 Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o Senador Vital do Rêgo, quero dizer que essa é uma
grande notícia e está em ótimas mãos, porque a Ministra Cármen Lúcia realmente tem um comprometimento
e conhecimento profundo da matéria.
Então, agradeço-lhe imensamente o aparte, que
quero seja inserido na minha manifestação.
Depois de ver essa questão social, entro também
numa outra questão social, que seria a parte principal.
Mas como houve a morte deste comissário, comissário
Guerreiro, em São Paulo, preferi trazer essa matéria e
fico muito grata com as manifestações dos Senadores
Jorge Viana e Wellington Dias.
Na verdade, hoje decidi subir à tribuna para fazer
um registro e um agradecimento público à Presidenta
Dilma Rousseff por ter sancionado, sem vetos, a Lei
nº 12.880, deste ano, de minha autoria, que trata da
quimioterapia oral em domicílio, que é uma demanda
de grande alcance social.
Essa lei se torna um direito de todo cliente de
planos de saúde, de modo definitivo e irrevogável, aos
pacientes de câncer de todo o Brasil, para o tratamento
com medicamentos orais em domicílio, permitindo melhor acompanhamento dos pacientes pelos familiares,
pelos amigos, portanto, ampliando acesso às opções
mais eficientes do tratamento contra o câncer. É, sem
dúvida, a iniciativa mais importante do meu mandato.
Por isso, a sanção, sem vetos, da Presidente Dilma
Rousseff é extremamente importante.
Aliás, preciso fazer um reconhecimento também
da iniciativa da Presidente em outras duas matérias, de
que não fui autora, mas relatora. Refiro-me ao projeto
que prevê a reconstituição mamária no mesmo ato cirúrgico da retirada da mama contaminada por câncer, de
autoria da Deputada Rebecca Garcia, que igualmente
a Senhora Presidente Dilma Rousseff sancionou, sem
vetos, e já está em vigor. A outra lei sancionada, sem
vetos, também em vigor, determina que em 60 dias o
SUS deve iniciar o tratamento quando o paciente tiver
o diagnóstico de câncer. Esse projeto é de 1997, de
autoria do ex-Senador Osmar Dias, e o alcance social
dele também é extremamente relevante.
Faço questão de fazer esse registro, reconhecendo a decisão da Presidente da República de sancionar essas matérias, especialmente o meu projeto,
sem vetos, da quimioterapia oral, que, como eu disse,
tem um alcance muito grande.
Ao mesmo tempo, claro, tenho que fazer reverência a todos os que trabalharam, na Câmara e no Senado, para o sucesso desse projeto; aqui no Senado, o
Senador Waldemir Moka; na Câmara dos Deputados,
o Deputado Reguffe, a Deputada Jandira Feghali e o
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Deputado Ricardo Berzoini, que foram os Relatores
nas respectivas comissões.
Admitir também que o medicamento da quimioterapia oral pudesse ser fracionado, para permitir uma
maior racionalização e economicidade num projeto.
Nossa intenção é compatibilizar, isso reduz também
os custos em relação ao SUS.
Aliás, lembrou, no dia 14, o Presidente desta
Casa, Renan Calheiros, que a iniciativa legislativa
do Senado Federal, que teve amplo e absoluto apoio
das duas Casas, tanto na Câmara quanto no Senado,
entra em vigor a partir do dia 10 de maio do próximo
ano, beneficiando de modo mais seguro e eficiente
mais de um milhão de pacientes com câncer que têm
planos de saúde.
A partir daquela data, todos os procedimentos
obrigatórios de novos medicamentos contra o câncer,
definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), terão, segundo a nova lei, que estar obrigatoriamente acessíveis aos usuários de planos de saúde. É,
a meu ver, um avanço importantíssimo para melhorar
as políticas públicas de saúde em nosso País.
Vale lembrar que as sementes dessa Lei foram
plantadas em 2011, no início do meu mandato, em
audiência pública realizada na Comissão de Assuntos
Sociais, por minha iniciativa, por sugestão do Instituto
Oncoguia, presidido pela Drª Luciana Holtz, e também
por sugestões endossadas pela Femama, liderada
pela Drª Maira Caleffi, e pela Sociedade Brasileira
de Mastologia, que era, à época, presidida pelo Dr.
José Luiz Pedrini, do meu Estado, tanto quanto a Drª
Maira Caleffi.
Passados, portanto, pouco mais de dois anos,
em vez de uma norma com pouco tempo de validade,
como costumam ser as resoluções ou portarias de
agências reguladoras como a ANS, o Poder Legislativo decidiu aprovar, em tempo incomum e recorde,
uma lei, com força maior e, portanto, com perenidade, que sensibilizou a Presidência da República e
foi sabiamente acatada, sem vetos, pela Presidente,
demonstrando a importância deste Poder para ajudar, em conjunto com as demais instituições públicas,
no melhor atendimento às necessidades básicas de
saúde das pessoas.
Conseguimos, por isso, superar as barreiras da
burocracia, de lóbis e das limitações de tempo para
aprovar um dos anseios mais destacados, recentemente, nas vozes das ruas, por uma melhor qualidade
dos serviços públicos de saúde. A inclusão de medicamentos para o controle de efeitos adversos causados pelos modernos tratamentos é outra importante
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medida prevista e mantida nessa proposta sancionada
recentemente.
Para se ter uma dimensão da importância de
legislarmos para as pessoas e do consequente e necessário apoio do Governo Federal, cito a repercussão, nas redes sociais, como as quais trabalho muito,
sobre a sanção da lei que obriga os planos de saúde a
incluir a quimioterapia oral domiciliar. Só no meu perfil,
no Facebook, foram mais de 3.400 compartilhamentos,
duas mil curtidas e 176 mil visualizações sobre essa lei.
É importante lembrar que aproximadamente 40%
dos tratamentos oncológicos empregam medicamentos
de uso domiciliar. Em 15 anos, 80% dos casos serão
tratados em casa, reforçando a importância dessa decisão. Destaco, também, que 519 mil novos casos de
câncer devem surgir todos os anos no Brasil.
Cito avaliações do cirurgião Wanderley Fernandes, da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS),
da Universidade de Brasília e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).
Segundo esse especialista em câncer, a sobrevida
aos tumores é diretamente proporcional ao tratamento
precoce e sob evidências científicas comprovadas. Ele
cita, inclusive, Bruce Minsky, renomado radioterapeuta
da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que
costuma dizer o seguinte: “Em Oncologia, o tempo é o
senhor da razão entre a cura e o sofrimento. Diagnostica câncer quem nele pensa frente a qualquer sintoma.” Em outras palavras: prevenção é tudo! Por isso,
a importância dessa lei e de qualquer iniciativa que
contribua para o enfrentamento dessa grave e temida
doença, assim como fizemos com o Outubro Rosa,
para prevenção do câncer de mama, assim como estamos fazendo agora, ainda, no decorrer de 2013, com
o Novembro Azul como chamamento à prevenção do
câncer de próstata.
Atualmente, os planos de saúde só são obrigados
a arcar com os custos em ambulatório. A nova iniciativa,
que recebeu o apoio de toda a sociedade e dos Parlamentares, passa a permitir que os usuários de planos
de saúde, que pagam mensalmente para ter acesso a
indispensáveis tratamentos de saúde, consigam que
o tempo trabalhe em favor da cura.
Vale ressaltar que o câncer é, proporcionalmente,
mais recorrente no Rio Grande do Sul, Senador Paim,
Senador Simon, do que entre habitantes de outros
Estados, conforme estatísticas do Instituto Nacional
de Câncer (Inca). Assim, preocupa todos, pois quando tratado tardiamente pode se tornar um problema
sem solução.
Uma lei que permita intensificar a luta contra o
câncer é, portanto, resposta concreta de que é possível
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legislar em favor da população, em matéria prioritária,
que é o caso da saúde.
A adoção antecipada, pelo Governo Federal, das
medidas previstas no projeto de lei, por meio de portaria
e resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reforçou o quão relevante é essa proposta
legislativa para as políticas públicas de saúde. A diferença – vou terminar, Sr. Presidente, – é que uma lei
tem vida perene; uma resolução pode ser temporária.
Estudo inédito, conduzido pelo doutor em ciências médicas Otávio Clark, da faculdade de Medicina
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
também reforça a importância da aprovação dessa lei.
A pesquisa comprova que a inclusão do tratamento
do câncer em casa, com uso da quimioterapia oral, é
mais eficiente para o paciente com câncer, sustentável
financeiramente aos planos de saúde e com potenciais
efeitos positivos ao melhor funcionamento do Sistema
Único de Saúde (SUS), que é público.
Medições estatísticas de dados auditados, referentes a mais de 30 operadoras de planos de saúde
do Brasil, demonstraram que a adoção de todos os
medicamentos orais disponíveis contra qualquer tipo
de câncer custariam, mensalmente, aos planos de
saúde, R$0,39 por usuário, o equivalente a apenas
0,39% dos R$100,00 médios que o brasileiro gasta,
mensalmente, para manter um plano.
E esse estudo indicou, inclusive, que, em alguns
casos, o medicamento oral contra o câncer é mais
barato que a quimioterapia intravenosa, pois não depende de uma clínica completa para o tratamento com
os enfermeiros.
Por conta, exatamente, de outros colegas Senadores que estão inscritos, eu não quero me estender,
Sr. Presidente, e peço a transcrição da íntegra desse
pronunciamento nos Anais do Senado.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Senadores, Senadoras, servidores desta Casa, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
A sanção, sem vetos, pela Presidente Dilma Rousseff, da Lei 12.880 de 2013, de minha autoria, que
trata da quimioterapia oral em casa, legitima e estabelece, de modo definitivo e irrevogável, o direito aos
doentes de câncer de todo o Brasil para o tratamento com medicamentos orais em domicílio, permitindo
melhor acompanhamento dos pacientes por familiares
e amigos e, portanto, ampliando o acesso às opções
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mais eficientes de tratamento contra o câncer. É, sem
dúvida, a iniciativa mais importante de meu mandato.
Como lembrou, na última quinta-feira (14), o presidente desta Casa, Renan Calheiros, essa iniciativa
legislativa, que teve amplo e absoluto apoio das duas
Casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, entra em vigor a partir de 10 de maio1
do próximo ano, beneficiando, de modo mais seguro
e eficiente, mais de 1 milhão de pacientes com câncer
que têm planos de saúde.
A partir dessa data, todos os procedimentos obrigatórios de novos medicamentos contra o câncer definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), terão, segundo a nova lei, que estar obrigatoriamente acessíveis aos usuários de planos de saúde. É,
a meu ver, um avanço importantíssimo para melhorar
as políticas públicas de saúde no Brasil. Vaie lembrar
que as “sementes” dessa lei foram plantadas em 2011,
em audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS), por sugestão do Instituto Oncoguia, presidido pela médica Luciana Holtz.
Passados, portanto, pouco mais de dois anos,
em vez de uma norma com pouco tempo de validade,
como costumam ser as resoluções ou portarias de
agências reguladoras, o Legislativo decidiu aprovar,
em tempo incomum e recorde, uma lei, com mais força
e, portanto, com perenidade, que sensibilizou a Presidência da República e foi sabiamente acatada, sem
vetos, pela Presidente. Isso demonstra a importância
do Legislativo para ajudar, em conjunto com as demais
instituições públicas, no melhor atendimento às necessidades básicas de saúde das pessoas!
Conseguimos, por isso, superar as barreiras da
burocracia, dos fortes lobbies e das limitações de tempo
para aprovar um dos anseios mais destacados, recentemente, nas vozes das ruas, como melhor qualidade
dos serviços de saúde. A inclusão de medicamentos
para o controle de efeitos adversos causados pelos modernos tratamentos é outra importante medida prevista
e mantida nessa proposta sancionada recentemente.
Para ter uma dimensão da importância de legislarmos para as pessoas e do conseqüente e necessário apoio do governo federal, cito a repercussão, nas
redes sociais, da sanção da lei que obriga os planos
de saúde a incluir a quimioterapia oral domiciliar. Só no
meu perfil, no Facebook, foram mais de 3.400 compartilhamentos, Duas mil curtidas e 176 mil visualizações
referentes a essa nova lei.
É importante lembrar que aproximadamente 40%
dos tratamentos – oncológicos empregam medicamentos de uso domiciliar. Em 15 anos, 80% dos casos serão tratados em casa, reforçando a importância dessa
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decisão. Vale destacar também que 519 mil novos casos de câncer devem surgir todos os anos no Brasil.
Cito avaliações do cirurgião Wanderley Fernandes, da
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) da Universidade de Brasília e membro titular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).
Segundo esse especialista em câncer, a sobrevida
aos tumores é diretamente proporcional ao tratamento
precoce e sob evidências científicas comprovadas. Ele
cita, inclusive, Bruce Minsky, renomado radioterapeuta da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos,
que costuma dizer o seguinte: “Em oncologia, o tempo é o senhor da razão entre a cura e o sofrimento.
Diagnostica câncer quem nele pensa frente a qualquer
sintoma”. Em outras palavras: prevenção é tudo! Por
isso, a importância dessa lei e de qualquer iniciativa
que contribua para o enfrentamento dessa grave e
temida doença.
Atualmente, os planos de saúde só são obrigados
a arcar com os custos em ambulatório. A nova iniciativa, que recebeu o apoio de toda a sociedade e dos
parlamentares, portanto, passa a permitir que os usuários de pianos de saúde, que pagam mensalmente
para ter acesso a indispensáveis tratamentos de saúde, consigam que o tempo trabalhe em favor da cura.
Vale ressaltar que o câncer é, proporcionalmente, mais recorrente no Rio Grande do Sul do que entre
habitantes de outros Estados, conforme estatísticas
do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Ainda assim,
preocupa a todos, pois quando tratado tardiamente
pode se tornar um problema sem solução.
Uma lei que permita intensificar a luta contra o
câncer é, portanto, resposta concreta de que é possível legislar em favor da população, quando governo,
entidades, empresas e sociedade debatem temas de
modo colaborativo e abraçam causas de real interesse social.
A adoção antecipada, pelo governo federai, das
medidas previstas no projeto de lei, por meio de portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
reforçou o quão relevante é essa proposta legislativa
para as políticas públicas de saúde.
Estudo inédito, conduzido pelo doutor em ciências médicas, Otávio Clark, da faculdade de Medicina
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
também reforça a importância da aprovação dessa lei.
A pesquisa comprova que a inclusão do tratamento
do câncer em casa, com uso da quimioterapia oral, é
mais eficiente para o paciente com câncer, sustentável
financeiramente aos planos de saúde e com potenciais
efeitos positivos ao melhor funcionamento do Sistema
Único de Saúde (SUS).
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Medições estatísticas de dados auditados, referentes a mais de 30 operadoras de planos de saúde
do Brasil, demonstram que a adoção de todos medicamentos orais disponíveis contra qualquer tipo de
câncer custariam, mensalmente, aos planos de saúde, 39 centavos por usuário, o equivalente a apenas
0,39% dos 100 Reais médios que o brasileiro gasta,
mensalmente, para manter um plano.
O estudo indicou, inclusive, que, em alguns casos,
o medicamento oral contra o câncer é mais barato que
a quimioterapia intravenosa, pois não depende de uma
clínica completa para tratamento, com enfermeiros,
farmacêuticos, soro ou outras estruturas de apoio. Os
preços da quimioterapia oral variam muito e têm diferentes aplicações. Podem custar mais de 600 Reais,
8 mil ou até 15 mil Reais, dependendo da indicação
médica. Mesmo assim, o tratamento em casa é mais
eficiente porque, segundo os médicos, gera mais conforto, proporcionando ao paciente uma recuperação
mais rápida, com efeitos psicológicos mais benéficos.
São informações valiosas que reforçam a necessidade de políticas estruturantes, nas três esferas de
poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). Assim, estamos criando condições efetivas para que pacientes
com câncer tenham mais esperança no enfrentamento
dessa doença.
Essa Casa, portanto, prestou e continuará prestando serviço de relevante contribuição social, ao aprovar, por unanimidade, ações, como o substitutivo ao
PLS 352/2011, que ajudou a incluir tratamentos com
medicamentos de uso oral contra o câncer entre as
coberturas obrigatórias dos planos de saúde.
Como disse o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Dr. José Luiz Pedrini, “essa
nova lei representa uma vitória importante na luta pela
qualidade do atendimento e saúde das mulheres”. É
uma vitória também para os homens.
Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos
e Canadá, as coberturas para quimioterapia oral pelos
planos de saúde são medidas rotineiras. Os modernos
medicamentos contra o câncer estão acessíveis a todos, a custos menores, sem distinção ou discriminação
aos usuários de planos de saúde.
Quero, por isso, aproveitar essa oportunidade
para agradecer, mais uma vez, o apoio e o empenho de
outros parlamentares para que essa matéria pudesse
ser aprovada com agilidade no Congresso Nacional,
e, consequentemente, transformado em lei: Senador
Waldemir Moka (PMDB – MS) e os deputados federais José Antônio Reguffe (PDT-DF), Jandira Feghali
(PCdoB – RJ) e Ricardo Berzoini (PT – SP).
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Propostas legislativas, como essa, que demandam o apoio de todos para a efetiva aprovação, são
estímulos para o contínuo cumprimento dos compromissos básicos assumidos durante as ações do Outubro Rosa, importante e tradicional iniciativa contra o
câncer de mama. É também motivação para a continuidade do Novembro Azul, outra importante campanha para estimular os homens à prevenção contra o
câncer de próstata.
Estamos cumprindo, portanto, nosso papel, como
legisladores. Além de Lei da quimioterapia oral, o Congresso Nacional já atuou recentemente em favor de
outras duas importantes legislações contra o câncer e
em favor da saúde: a Lei 12.802/2013, da qual participei como relatora, e que garante às vítimas de câncer
a reconstituição imediata da mama e a 12.732/2012,
também relatada por mim, aqui no Senado, que estabelece prazo de até 60 dias para o Sistema Único
de Saúde (SUS) iniciar tratamentos contra o câncer.
Queremos, assim, que pacientes com câncer
de todo o Brasil tenham mais esperança no enfrentamento dessa temida doença. São passos importantes
nessa longa e difícil caminhada em favor da melhoria
da saúde no Brasil,
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A sua solicitação, Senadora Ana
Amélia, será atendida conforme o Regimento.
Eu quero parabenizar V. Exª pelos dois temas
que V. Exª abordou no seu pronunciamento: sobre a
sanção da lei de sua autoria, que obriga agora o atendimento de medicação para os pacientes oncológicos
na residência, e também pela questão do Aerus, o
fundo de pensão dos antigos funcionários da Varig.
Essa é uma luta que já vem se desenvolvendo há
muito tempo, e eles estão perdendo a luta pela vida,
como V. Exª hoje lamentou aí o falecimento de mais
um funcionário da Varig.
Parabéns para V. Exª.
Concedo a palavra, pela ordem, pela lista de oradores, à Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
é uma honra, mais uma vez, estar aqui nesta tribuna,
principalmente porque hoje se comemora o Dia de
Zumbi dos Palmares, o Dia Nacional da Consciência
Negra. É por isso que eu estou aqui.
Quero, também, cumprimentar os ouvintes da
Rádio Senado, os espectadores da TV Senado. Faço
esse pronunciamento, Senador Paim, em homenagem
a Zumbi dos Palmares e a toda a nossa população ne-
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gra, que ainda sofre com tantos descasos, com tanta
discriminação e com tanta violência que ainda existe
no nosso País. Sabemos das conquistas, dos avanços,
mas ainda temos muito a fazer e um caminho longo
pela frente.
Então, faço uso deste espaço para saudar o 20 de
Novembro, data em que celebramos a reflexão sobre a
situação dos negros e negras na sociedade brasileira.
O Dia Nacional da Consciência Negra nos remete
a 20 de novembro de 1695, dia em que Zumbi, Rei do
Quilombo dos Palmares e líder da resistência negra
ao escravismo, foi morto, tendo o seu corpo exibido
em praça pública, para semear o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito
foi oposto: despertou em muitos a consciência de que
era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades, como Zumbi havia ousado fazer.
Séculos se passaram. Zumbi dos Palmares foi
reconhecido, oficialmente, como um herói nacional em
1997 e sua luta continua mais do que viva entre nós.
Quero iniciar minha reflexão lembrando que foi à
custa do sofrimento dos negros e das negras nas senzalas, nos campos e nas cidades que foi erguido tudo
o que havia nos primórdios da história do Brasil. Veio
a Lei da Abolição em 1888. De lá para cá, o Brasil mudou. Nosso País é, hoje, uma das maiores economias
do mundo, mas a população negra – mais de 50% do
nosso povo, segundo o IBGE – continua em situação
de desigualdade, continua a ocupar funções menos
qualificadas no mundo do trabalho e são as maiores
vítimas da violência nas periferias das grandes cidades,
em especial os jovens e as jovens negras.
Pesquisa divulgada, nesta terça-feira, pelo Ipea,
confirma o extermínio da juventude negra. Infelizmente,
meu Estado, o Espírito Santo, ao lado de Alagoas e
da Paraíba, concentra o maior número de homicídios
de negros e negras. O Espírito Santo, no ranking elaborado pelo Ipea, registra 65 homicídios de negros a
cada 100 mil habitantes. No Estado, os assassinatos
diminuem a expectativa de vida dos homens negros
em quase três anos, o que mostra que os negros são
duplamente discriminados, seja pela situação socioeconômica, seja pela cor da pele.
Segundo o Ipea, tais discriminações combinadas
podem explicar a maior prevalência de homicídios de
negros. Este é um grave problema que merece a atenção de todos e de todas e sobre o qual devemos nos
debruçar para mudá-lo. Temos o enorme desafio de
garantir aos negros, em especial, aos jovens negros,
o direito à vida.
E, justamente para superar essa triste estatística
é que o Governo Federal, por meio da Seppir e da Se-
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cretaria Nacional da Juventude, criou o Plano Nacional
de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra,
intitulado Juventude Viva.
Faço questão de mencionar, neste pronunciamento, o Plano Nacional e a ocorrência recente de
importantes fatos na vida política do Brasil, porque
indicam sinais de mudanças positivas. Cito, por exemplo, a criação da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, criada no governo do
Presidente Lula, em 21 de março de 2003 e atualmente comandada pela companheira Ministra Luiza
Bairros, a quem parabenizo pelo excelente trabalho.
Neste ano, comemoramos dez anos da Secretaria,
dez anos de existência e de incansável luta em favor
da garantia de direitos e da ampliação da cidadania
da população negra.
Lembro que a criação da Seppir é parte da reivindicação histórica do movimento negro brasileiro e
marca um momento singular da história deste País no
qual o Estado brasileiro altera profundamente o trato
com relação à questão racial e assume o compromisso de tratar com a devida atenção e responsabilidade
esse tema.
Por anos e anos, a população negra resistiu...
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quando puder, me dê um aparte.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sim, Senador.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quando puder.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Concedo-lhe um aparte.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não quero atrapalhá-la, Senadora.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Fique à vontade, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Primeiro, eu quero parabenizá-la pelo belo pronunciamento que V. Exª...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Quero dizer que estou na fila.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– ...faz na tarde de hoje. Digo a V. Exª que é a pura
verdade tudo que V. Exª afirma no seu pronunciamento. Veja: com a abolição da escravatura, em 1888,
feita pela Princesa Isabel, a escravidão continuou.
Infelizmente, ela continuou. Períodos se passaram.
V. Exª vê na história do Brasil que o tráfico de escravo tinha intensidade, era um comércio altamente
rentável. Só para ter uma ideia, naquela época de D.
Pedro II – não vamos pegar D. Pedro I, vamos pegar
D. Pedro II, a época de D. Pedro II, no Império, no
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Segundo Império do Brasil, D. Pedro II já brasileiro
–, entre 1.000 habitantes, 900 eram escravos comercializados. Então, a escravidão, mesmo com a
sua abolição, continuou. Ela ficou um pouco oficial
e temerária pelos fazendeiros, por aqueles que reagiram, por causa da abolição da escravatura – traficantes de escravos, fazendeiros –, mas continuou.
No nosso País, ela é nítida até hoje. Ela não terminou. E, no nosso País, hoje, não são só os negros.
Quando a senhora vislumbra, por exemplo, os aposentados brasileiros, são ou não são escravos? São
escravos, estão escravizados. Agora mesmo, uma
Senadora desce da tribuna do Senado, fazendo um
belo pronunciamento. É a Senadora Ana Amélia. E
ela dizia dos aposentados do Aerus. Essas pessoas
vão morrer, e não vão receber o que têm direito. Isso
é não uma escravidão? Ainda há pouco, o Senador
Renan Calheiros – e eu fiquei bem atento, escutando
a mensagem – dizia, e não sei se foi na televisão ou
em uma revista de circulação bem acentuada deste
País, mostrando que a escravidão permanece acentuadamente, que em homicídios, nós temos aí quase o dobro de mortes de negros comparado com os
brancos, infelizmente. Infelizmente, ainda estamos
na escravidão neste País. Infelizmente. E eu parabenizo V. Exª por ter escolhido este tema com tanta
dedicação, com tanto coração, pois estou vendo que
a senhora faz um pronunciamento em que o coração fala. E isto me deixa profundamente satisfeito:
ver V. Exª fazer um extraordinário pronunciamento
na tarde de hoje.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada, Senador Mário Couto, pelo aparte e
pelo reconhecimento de que realmente precisamos
avançar, no que se refere à escravidão.
E aqui eu me lembro, Senador Mário Couto – vou
conceder a palavra ao Senador Paim também –, da
PEC do trabalho escravo, que ainda padece de votação
neste plenário. Então, nós precisamos realmente dar
um salto e aprovar a PEC do trabalho escravo, para
que esta chaga que ainda permanece no meio de nós
possa ser sanada.
Na verdade, é uma legislação que proíbe o trabalho escravo e penaliza quem ainda se utiliza da mão de
obra das pessoas de forma escrava, pois elas precisam
realmente ser penalizadas, para que nós possamos,
de fato, construir um País justo, um País de igualdade,
onde todos possam viver com dignidade.
Eu concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senadora Ana Rita, rapidamente, hoje é 20 de
novembro, dia da morte do grande herói Zumbi dos
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Palmares. O meu pronunciamento – estou aguardando
o dia todo – vai no mesmo sentido do de V. Exª. Espero
ter ainda oportunidade, desde que não prejudiquemos,
é claro, a sessão do Congresso Nacional, em que há
dois temas fundamentais para serem votados: a questão
do João Goulart, revogando, anulando aquela sessão
que lhe tirou o mandato; e a questão do Orçamento,
pois há uma mudança, proposta pelo Congresso, sobre a qual temos que deliberar. Mas eu quero, minha
querida Presidente da Comissão de Direitos Humanos, primeiro, elogiar V. Exª, pelo pronunciamento e
pela postura, hoje de manhã, na Comissão de Direitos
Humanos. Um tema delicado, polêmico. Eu sou relator
do PL. Apresentamos um substitutivo em parceria com
V. Exª, respeitando a questão dos eventos, da opinião
dos religiosos, sem entrar na questão da homofobia,
mas entrando na questão de combater a intolerância,
o ódio, a perseguição, o assassinato de brancos e negros, devido à sua orientação. Tivemos o cuidado de
colocar numa única lei. E eu fiquei um pouco chateado
– eu lhe confesso – pela forma como se manifestaram
alguns que participaram daquele momento, que V. Exª
conduziu, quando houve um apelo de Líderes para que
a matéria não fosse votada hoje. V. Exª acabou atendendo, e eu, como Relator, acompanhei V. Exª. Depois,
infelizmente, um ou outro Parlamentar que estava lá
saiu ofendendo todo mundo de forma gratuita. É por
isso que eu lamento. Isso não constrói nada, não leva
a nada. É uma postura que, sinceramente, nos deixa
tristes. Como é bom ver o seu pronunciamento! E como
é bom ver colegas nossos virem aqui e comentarem
comigo sobre a forma até desrespeitosa como alguns,
infelizmente, estão trilhando o caminho da política. Eu
não quero aqui dar nenhum depoimento agressivo sobre ninguém, mas só dizer que continuarei na linha da
tranquilidade, do bom senso, buscando um texto no
campo da razoabilidade, que não permita que ninguém
– ninguém – possa perseguir um ser humano pela cor,
pela idade, pela procedência, pela ideologia, se é pobre, se é rico, se é idoso, se é mulher, se é homem,
ou pela orientação sexual. É impossível que alguém
concorde que outrem tenha que ser assassinado só
porque não concorda com ele devido à sua orientação.
Por isso que eu aproveito este momento para dizer
que estou muito tranquilo. Vamos continuar dialogando
com aqueles que querem de fato combater esse tipo
de preconceito, que Zumbi simboliza. E V. Exª só tem
aqui de receber meus cumprimentos. Como é bom
saber que no Parlamento a maioria tem uma postura
semelhante à sua. Isso é muito bom. Mostra que nós
estamos, na verdade, apontando para um País onde
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todos, todos terão direitos iguais, e ninguém será discriminado. Parabéns a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Obrigada, Senador Paulo Paim, pelo aparte.
Eu apenas gostaria de dizer aqui uma coisa, Senador Paim: que eu tenho refletido muito sobre essas
situações que têm acontecido e acho que, assim, sinteticamente eu diria que a defesa dos Direitos Humanos,
a defesa da pessoa humana está acima de qualquer
afinidade religiosa. Defender a pessoa humana tem
que estar em primeiro lugar, seja ela quem for, seja
ela de qualquer raça. Toda pessoa humana, toda, independente de qualquer coisa, precisa realmente ser
respeitada e defendida.
E o que nós presenciamos hoje de manhã foi um
desrespeito à pessoa humana, em plena Comissão de
Direitos Humanos. Isso, a gente lamenta, mas temos
tempo para recuperar. Eu também sou uma pessoa
corajosa e não vou me intimidar. Nós vamos continuar trabalhando e lutando, e tenho certeza de que sairemos vitoriosos dessa luta, que não é uma luta de
agora, mas uma luta que já vem sendo travada neste
Congresso há muitos anos.
Bom, continuando nosso pronunciamento, Sr.
Presidente, eu quero dizer que, por anos e anos, a
população negra resistiu bravamente e empunhou
sozinha a luta para desmistificar a ideia de um País
com plena democracia racial, onde as diferentes raças
convivem harmoniosamente, ou mesmo da necessidade de enfrentar o racismo velado, ainda generalizado no seio da sociedade. É claro que ainda temos
inúmeros desafios para superar o racismo e seus
nefastos efeitos na vida de cada cidadão e cidadã,
negro e negra deste País.
Mas sem dúvida conquistamos muitos avanços. Nesse contexto, destacam-se a criação da Lei nº
10.639, de 2003, que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira e determina a inclusão da
história e da cultura africanas nos currículos escolares,
uma reivindicação de décadas da população negra,
que acertadamente questionava como a escola de um
País que tem na sua formação uma diversidade tão
grande poderia ignorar uma parcela tão significativa
da sua população.
E aqui não falo somente em termos numéricos,
mas da importância do povo negro...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senadora Ana Rita, com licença.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sim, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O Presidente Renan já está se
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deslocando para o plenário da Câmara para iniciar
a sessão do Congresso. Vou pedir a V. Exª que, se
possível, se encaminhe para o encerramento de seu
pronunciamento.
Informo ao Senador Mário Couto, à Senadora
Lúcia Vânia e ao Senador Paulo Paim, que seriam
os próximos oradores, que lamentavelmente vamos
ter de encerrar a sessão para iniciarmos a sessão do
Congresso.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quero só agradecer a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Senador, será que é possível, ao menos, cumprir o
meu tempo de três minutos?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Creio que sim.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Senador Mário Couto, solicito a V. Exª um tempo para
que eu possa concluir.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Só dois segundinhos.
Quero agradecer ao Senador Flexa pela sua
postura. Esperei a tarde toda, mas não consegui. É
uma coisa normal.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – V. Exª seria o próximo.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Eu seria o próximo, pois é. É aquilo o que a gente diz:
bateu no travessão.
Aguardo o tempo para o meu pronunciamento e
peço paciência àqueles que estavam esperando que
eu falasse. O tema seria a fala da Presidente em relação aos presos políticos. Esperarei a próxima terça-feira, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Vou ser breve e tentar concluir dentro do tempo que
foi estipulado para mim.
E aqui, Sr. Presidente, não falo somente em termos numéricos, mas da importância do povo negro
para a formação sociológica brasileira, tanto do ponto
de vista da sua centralidade, no que diz respeito à cultura, quanto da contribuição efetiva que esses povos
tiveram e ainda têm no desenvolvimento deste País
em todos os seus setores.
Destaco também o Decreto nº 4.887, de 2003,
que trata da titulação de terras quilombolas, a instituição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a implementação da Política Nacional para
Comunidades Quilombolas e a sanção do Estatuto da
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Igualdade Racial, em 2010, da qual o Senador Paulo
Paim também foi o Relator.
Quero fazer, ainda, menção especial à Lei de
Cotas, da qual tive a grata satisfação de ser a relatora
na CCJ do Senado, e o enorme prazer de presenciar,
após 13 anos de tramitação no Congresso Nacional,
a sua sanção pela nossa Presidenta Dilma Rousseff,
em 2012.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – É muito gratificante ser parte desse processo
que transformou a realidade do acesso à educação
superior por parte da juventude negra.
Infelizmente, mesmo com a sanção da Presidenta Dilma e o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade das cotas, ainda
enfrentamos muitos desafios no que diz respeito ao
convencimento de elite brasileira, que reiteradamente
tem-se colocado contrária a essa política.
São notórios os avanços e a democratização do
acesso ao ensino superior desde que as primeiras universidades brasileiras passaram a adotar o critério de
cotas étnico-raciais, há 10 anos. Todas as pesquisas
indicam que o desempenho dos estudantes que entraram via política de cotas é igual ou superior ao dos
não cotistas. Apoiada por 62% da população brasileira,
as cotas ampliaram por sete o número de estudantes
pobres nas universidades. Está provado que o mecanismo permitiu aumentar a presença de populações
excluídas na universidade.
Sem dúvida essa foi uma política que quebrou
paradigmas, desmistificou inverdades e se consolidou, Sr. Presidente, enquanto necessária e possível,
como uma grande estratégia para inserir os negros e
as negras em outro patamar na sociedade brasileira.
Um passo importantíssimo para que eles venham a
ocupar cada vez mais os espaços de poder e decisão neste País.
No entanto, precisamos avançar...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – ... e garantir também as cotas nos concursos
públicos. E aqui eu quero registrar e parabenizar a
Presidenta Dilma, que anunciou, na abertura da Conferência Nacional da Igualdade Racial, o compromisso de encaminhar ao Congresso Nacional projeto de
lei que reserva 20% das vagas no serviço público a
negros e negras, iniciativa louvável que amplia as garantias da população negra, a exemplo das cotas nas
universidades e nos institutos federais.
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Para finalizar, Sr. Presidente, quero ainda dizer
que, a meu ver, as cotas nos serviços públicos são
necessárias como um meio de acelerar a participação da população negra nos lugares de prestígio do
mercado de trabalho.
Eu já vou finalizando, Sr. Presidente. Não vou
concluir, pois...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – ... ainda tenho uma parte do texto para ser lida,
mas quero apenas mencionar que ainda precisamos
avançar também no mercado de trabalho, pois estamos
longe de conquistar espaços importantes.
Eu finalizo, Sr. Presidente, parabenizando todo o
povo negro, todas as pessoas, negras e negros, pois,
se essas conquistas hoje são realidade, elas são parte
da luta e resistência desse povo guerreiro e corajoso.
Viva a memória de Zumbi dos Palmares...
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senadora...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Srª Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Eu quero só aproveitar para fazer das palavras da
Senadora Ana Rita as minhas palavras. Como eu não
vou poder usar da palavra, eu gostaria também de
hoje cumprimentar toda a população negra do País,
dizer da nossa alegria em podermos comemorar juntos essa data tão importante, embora saibamos que
temos grandes desafios pela frente. E V. Exª soube
especificar isso de forma muito própria e, sem dúvida
alguma, falou por todos nós. Muito obrigada.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Quero aqui fazer o registro de que a Senadora
Lúcia Vânia votou também favoravelmente ao projeto
de cotas étnico-raciais, o que muito nos alegou no dia
da votação. E o Senador Paulo Paim também foi um
dos relatores desse projeto aqui pela Comissão de
Direitos Humanos.
Então, Sr. Presidente, finalizo agradecendo a
oportunidade, parabenizando todo o nosso povo negro e também dizendo um viva à memória de Zumbi
dos Palmares.
Era isso que eu tinha para o momento.
Muito obrigada pela atenção.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA ANA RITA.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
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senadoras, Senhores senadores, Público na Tribuna
de honra, Ouvintes da Rádio Senado, Expectadores
da TV Senado,
Faço uso deste espaço para saudar o 20 novembro, data que celebramos à reflexão sobre a situação
dos negros e negras na sociedade brasileira.
O Dia Nacional da Consciência Negra nos remete
a 20 de novembro de 1695, dia em que Zumbi, rei do
Quilombo dos Palmares e líder da resistência negra
ao escravismo, foi morto, tendo o seu corpo exibido
em praça pública para semear o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi
oposto: despertou, em muitos, a consciência de que
era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades, como Zumbi havia ousado fazer.
Séculos se passaram. Zumbi dos Palmares foi
reconhecido, oficialmente, como um herói nacional em
1997 e sua luta continua mais do que viva entre nós.
Quero iniciar minha reflexão lembrando que foi
às custas do sofrimento dos negros e das negras nas
senzalas, nos campos e nas cidades, que foi erguido
tudo o que havia nos primordios da história do Brasil.
Veio a Lei da Abolição em 1888. De lá para cá o Brasil
mudou. Nosso País é, hoje, uma das maiores economias do mundo, mas a população negra, mais de 50%
do nosso povo, segundo o IBGE, continua em situação
de desigualdade, continua a ocupar funções menos
qualificadas no mundo do trabalho e são as maiores
vítimas da violência nas periferias das grandes cidades, em especial os jovens negros.
Pesquisa divulgada, nesta terça-feira, pelo IPEA,
confirma o extermínio da juventude negra. Infelizmente,
meu Estado, o Espírito Santo, ao lado de Alagoas e
da Paraíba, concentra o maior número de homicídios
de negros e negras. O Espírito Santo no ranking elaborado pelo Ipea, registra 65 homicídios de negros a
cada 100 mil habitantes. No Estado, os assassinatos
diminuem a expectativa de vida dos homens negros
em quase três anos, o que mostra que os negros são
duplamente discriminados. Seja pela situação socioeconômica, seja pela cor de pele. Segundo o IPEA, tais
discriminações combinadas podem explicar a maior
prevalência de homicídios de negros. Este é um grave
problema que merece a atenção de todos e de todas
e sobre o qual devemos nos debruçar para mudá-lo.
Temos o enorme desafio de garantir aos negros, em
especial, aos jovens negros, o direito à vida. E, justamente para superar essa triste estatística, é que o
Governo Federal, por meio da Seppir e da Secretaria
Nacional de Juventude, criou o Plano Nacional de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, intitulado
“Juventude Viva”.
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Faço questão de mencionar, neste pronunciamento o plano nacional e a ocorrência recente de
importantes fatos na vida política do Brasil porque indicam sinais de mudanças positivas. Cito, por exemplo, a criação da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial. Criada no governo
do Presidente Lula, em 21 de março de 2003 e atualmente comandada pela companheira, ministra Luíza
Bairros, a quem parabenizo pelo excelente trabalho.
Este ano comemoramos 10 anos da Secretaria, 10
anos de existência e de incansável luta em favor da
garantia de direitos e da ampliação da cidadania da
população negra. Lembro que a criação da Seppir é
parte da reivindicação histórica do movimento negro
brasileiro e marca um momento singular da história
desse país, no qual o Estado brasileiro altera profundamente o trato com relação a questão racial e assume o compromisso de tratar com a devida atenção e
responsabilidade esse tema.
Por anos e anos a população negra resistiu bravamente e empunhou sozinha a luta para desmistificar
a idéia de um país com plena democracia racial, onde
as diferentes raças convivem harmoniosamente, ou
mesmo da necessidade de enfrentar o racismo velado,
ainda generalizado no seio da sociedade.
É claro que ainda temos inúmeros desafios para
superar o racismo e seus nefastos efeitos na vida de
cada cidadão e cidadã negro e negra desse país, mas
sem dúvida conquistamos muitos avanços.
Nesse contexto, destacam-se a criação da Lei
10.639/2003, que muda a lei de diretrizes e bases da
educação brasileira e determina a inclusão da história e da cultura africana nos currículos escolares, uma
reivindicação de décadas da população negra, que,
acertadamente, questionava como a escola de um
país que tem na sua formação uma diversidade tão
grande, poderia ignorar uma parcela tão significativa
da sua população.
E aqui não falo somente em termos numéricos,
mas da importância do povo negro para a formação
sociológica brasileira, tanto do ponto de vista da sua
centralidade no que diz respeito à cultura, quanto da
contribuição efetiva que esses povos tiveram e ainda
tem no desenvolvimento desse país em todos os seus
setores.
Destaco também o decreto 4887/2003 (que trata
da titulação de terras quilombolas), a instituição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra,
a implementação da Política Nacional para Comunidades Quilombolas, e a sanção do Estatuto da Igualdade
Racial, em 2010.
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Quero fazer, ainda, menção especial à Lei de
Cotas, a qual tive a grata satisfação de ser a relatora
na CCJ do Senado, e o enorme prazer de presenciar,
após 13 anos de tramitação no Congresso Nacional,
a sua sanção pela nossa presidenta Dilma Rousseff,
em 2012. É muito gratificante ser parte desse processo que transformou a realidade do acesso à educação
superior por parte da juventude negra.
Infelizmente, mesmo com a sanção da presidenta Dilma e o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade das cotas, ainda
enfrentamos muitos desafios no que diz respeito ao
convencimento de elite brasileira, que reiteradamente tem se colocado contrária a essa política. São notórios os avanços e a democratização do acesso ao
ensino superior desde que as primeiras universidades
brasileiras passaram a adotar o critério de cotas étnicorraciais, há 10 anos. Todas as pesquisas indicam
que o desempenho dos estudantes que entraram via
política de cotas é igual ou superior ao dos não cotistas. Apoiada por 62% da população brasileira as cotas
ampliaram por sete o número de estudantes pobres
nas universidades. Está provado que o mecanismo
permitiu aumentar a presença de populações excluídas na universidade.
Sem dúvida essa foi uma política que quebrou
paradigmas, desmitificou inverdades e se consolidou
enquanto necessária e possível, como uma grande
estratégia para inserir os negros e as negras em outro patamar na sociedade brasileira. Um passo importantíssimo para que eles venham a ocupar cada
vez mais os espaços de poder e decisão neste país.
No entanto, precisamos avançar e garantir, também,
as cotas nos concursos públicos. Ao meu ver, as cotas nos serviços públicos são necessárias como um
meio de acelerar a participação da população negra
nos lugares de prestígio do mercado de trabalho. Para
vocês terem uma idéia, no levantamento que foi feito
pelo Ministério do Planejamento, entre 2004 e 2013, o
ingresso de pessoas negras no serviço público variou
de 22% a 29%, quase 30%. Isso significa que é uma
taxa de ingresso muito inferior à participação dos negros no total da população brasileira, que, de acordo
com a última PNAD, já chega a 53%. Daí a necessidade de estabelecer essa cota de 20% de maneira
que, nos próximos 10 anos, nós possamos aproximar
o percentual de ingressantes no serviço público ao
percentual total da população negra no Brasil. Desta forma, nós estaremos fazendo algo que é aquilo
que se espera de uma sociedade democrática, que
é abrir oportunidades para todos os seus cidadãos
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e cidadãs, independentemente da cor da pele ou de
qualquer outra condição.
Parabéns ao povo negro, pois se essas conquistas
hoje são realidade, elas são parte da luta e resistência
desse povo guerreiro e corajoso.
Viva a memória de Zumbi dos Palmares! Era o
que tinha para o momento. Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço, Senadora Ana Rita, e
me associo aos parabéns a todos os negros e negras
do nosso Brasil, que são os que fizeram, pela vinda
dos portugueses, os brasileiros que hoje estamos aqui
cuidando do nosso País.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Sr. Presidente, eu gostaria apenas de solicitar, como
não tive a condição de fazer a leitura integral, que fosse registrado e publicado este discurso no dia de hoje.
Então, considere, na íntegra, o discurso que acabei de fazer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A solicitação de V. Exª será atendida,
conforme o Regimento.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Flexa Ribeiro, menos de um minuto.
Eu quero só agradecer ao Senador que me telefonou
agora, cedendo o lugar. Amanhã, serei o primeiro a
falar para fazer uma homenagem a Zumbi, ao dia 20
de novembro, já que hoje, infelizmente, não podemos,
devido ao compromisso da sessão do Congresso. E V.
Exª, corretamente, tem que encerrar a sessão.
Então, agradeço muito ao Senador que me cedeu o espaço. Eu estava no art. 17 e serei o primeiro
a falar, amanhã, sobre este tema: 20 de novembro,
Zumbi dos Palmares.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço o entendimento de V. Exª.
Amanhã, tenho certeza de que V. Exª fará o pronunciamento que não pôde fazer no dia de hoje.
Sobre a mesa, requerimento de pedido de urgência do Senador Wellington Dias, que será lido e votado
na sessão deliberativa de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.369, DE 2013
Requer que a licença dos trabalhos da Casa
aprovada por meio do Requerimento nº 1.229, de 2013
seja modificada para o período de 2 a 3 de dezembro
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de 2013, em virtude do adiamento das reuniões da
Mesa Diretiva do Mercosul, que se realizariam em 11
e 12 de novembro.
Comunica, ainda, que estará ausente do País
entre os dias 1º e 4 de dezembro do corrente.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

623

Novembro de 2013

Justiça e Cidadania, além das comissões constantes
do despacho inicial.
Sala das Sessões, de novembro de 2013. – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
nºs 485 e 486, de 2013, da Câmara dos Deputados,
comunicando o envio à sanção, respectivamente, do
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2012; e do Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 2009.
São os seguinte os ofícios:
Of. nº 485/2013/PS-GSE
Brasília, 20 de novembro de 2013

REQUERIMENTO Nº 1.370, DE 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial

Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas
condolências à família da jovem piauiense Júlia Rebeca, falecida no dia 10/11, na cidade de Parnaíba/PI.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº 4.781, de 2012, do
Senado Federal (PLS nº 212, de 2012, nessa Casa),
que “altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980,
para incluir os remineralizadores como uma categoria
de insumo destinado à agricultura, e dà outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 20-11-13.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.

Justificação
A jovem Júlia Rebeca tinha 17 anos e era uma
adolescente comum: alegre e sorridente. Depois da
divulgação de um vídeo íntimo, pela internet, ela tirou
a própria vida. Diante dessa fatalidade, solicito que o
Ministério da Justiça auxilie nas investigações e encontre o culpado pela divulgação.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013. –
Senador Wellington Dias, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2013
(PLS nº. 228/2011)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, da
alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº 228, de
2011, que Dispõe sobre a concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador na construção civil, seja submetido, também, ao exame da Comissão de Constituição,

Of. nº 486/2013/PS-GSE
Brasília, 20 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
de Lei nº 1.372, de 2003, da Câmara dos Deputados
(PLC nº 323, de 2009), que “autoriza a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Zootecnia”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 20-11-13.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) –Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.316 e 1.317, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre os Projetos
de Lei da Câmara nºs 86 e 87, de 2013.
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, todos sabemos
pela experiência cotidiana que as estradas brasileiras
encontram-se em situação alarmante. E problema de
todo o País, E preciso, porém, continuar a tratar do
assunto até que tenhamos estradas condizentes com
nossa necessidade. Além disso, quando temos acesso a dados e estatísticas podemos ter uma percepção
mais clara da extensão do problema que enfrentamos
em termos de precariedade de infraestrutura e podemos saber o que deve ser feito.
No meu Estado do Piauí, a situação é ainda mais
grave do que na maior parte do Brasil, merecendo
maior atenção por parte do governo federal. Vejamos.
A CNT – Confederação Nacional do Transporte tem levado a cabo, desde 1995, importantíssimo
trabalho de levantamento das verdadeiras condições
das rodovias brasileiras, analisando, nas palavras da
entidade, “...o estado de conservação e as condições
de trafegabilidade de cada uma delas”. Mais especificamente, a entidade analisa “aspectos do pavimento,
da sinalização e da geometria da via, o que permite
a classificação dos trechos como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Os resultados são apresentados
por tipo de gestão (pública ou concedida), de rodovia
(federais ou estaduais), por região e por Unidade da
Federação”.
Ou seja, há grande seriedade na condução da
pesquisa porque são dados retirados do exame detalhado e in loco das estradas brasileiras.
Como é preciso sempre ressaltar, o problema
da baixa qualidade das estradas brasileiras é questão
que afeta praticamente todos os Estados brasileiros.
De Norte a Sul, a infraestratura é um dos temas na
ordem do dia. No Piauí, infelizmente, o quadro, volto
a ressaltar, é ainda pior.
Segundo a CNT, a situação do Piauí, enfatizo
mais uma vez, é muito ruim. Apenas 30 quilômetros,
ou 1% do total, podem ser considerados ótimos. Vinte
e quatro vírgula três por cento são boas.
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Por outro lado, 39% estão em estado regular, enquanto 27,1% são ruins e 8,6% são péssimas.
Os problemas estão em todos os quesitos pesquisados: pavimentação, sinalização e geometria da via.
De acordo com a CNT, a situação do Piauí é a
terceira pior do Nordeste, à frente apenas de Maranhão e Ceará.
Antônio Leão, diretor do Sest-Senat, Serviço
Nacional do Transporte, em entrevista concedida ao
Portal de notícias G1, afirmou que “Os estudos revelaram que 77% das estradas têm deficiência seja na
largura, na falta de sinalização ou acostamento. Isso
representa um custo maior para o carregador, por
exemplo, os fretes chegam a ficar 20% mais caros,
acarretando prejuízos no setor de transporte rodoviário, que afetam tanto o transportador, como o comprador da carga, até o consumidor, que vão pagar
mais caro pelo produto”.
Preocupante também é o fato de que o sul do
Estado, uma das fronteiras agrícolas brasileiras tem
praticamente todas as suas rodovias consideradas
como regulares, ruins ou péssimas.
O Estado do Piauí tem sido uma das vanguardas
do desenvolvimento agrícola brasileiro. A produção de
soja e outros produtos do campo encontrou terreno
fértil no Estado. No entanto, o empreendedorismo encontra sérias barreiras para se desenvolver em razão
de diversos obstáculos que dificultam a vida de quem
se propõem a investir no Piauí. A precariedade da infraestrutura é elemento que conspira contra o País e
contra os produtores.
É preciso investir não apenas na construção de
estradas, mas também em ações permanentes de
manutenção e recuperação de vias. Precisamos disso.
Com urgência. No caso do Piauí é preciso ainda mais
atenção porque o povo piauiense tem se esforçado
diariamente em prol da economia brasileira.
Encerro, pois, este breve discurso, solicitando
ao DNIT -Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte – que invista no estado e garanta que tenhamos estradas conservadas e seguras. É urgente!
E importante! E necessário! O povo piauiense agradecerá. A economia piauiense agradecerá e, mais importante do que tudo, é sempre bom lembrar que em
boas estradas há menos acidentes e, portanto, mais
vidas são preservadas!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs
e Srs. Senadores, a morte no dia 20 de novembro
de 1695, do líder negro Zumbi dos Palmares, aos
40 anos de idade, depois de ser capturado, é lembrada hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, por
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meio de um sem-número de atividades políticas e de
protestos, realizadas em todo o país, promovendo,
desta forma, uma série de reflexões sobre questões
raciais no país.
Maior símbolo da luta pela liberdade e valorização
do povo afro-brasileiro, Zumbi nasceu em Palmares,
atual Estado do Alagoas. Descendente de guerreiros
Imbangalas, de Angola, Zumbi dos Palmares foi educado pelo Padre Antônio Melo, que o batizou de Francisco, depois de ser aprisionado por uma expedição
portuguesa.
Em busca de suas origens, aos 15 anos, Zumbi
voltou para o Quilombo dos Palmares, a comunidade
livre composta de escravos fugitivos das fazendas,
tornando-se líder de seu povo. Estrategista militar
Zumbi comandou muitas lutas de resistência sobre os
soldados portugueses, sendo vitorioso. Mas o quilombo foi atacado, em 1694, a sede da comunidade ficou
totalmente destruída e Zumbi escapou dos inimigos,
mas foi logo capturado.
Este ano, o Dia Nacional da Consciência Negra
será marcado pela visibilidade das ações afirmativas
conquistadas no cenário nacional. Mas as atividades do
período também abrem um amplo leque de debates em
torno de temas como a prevenção da violência contra
a juventude negra e a persistência da representação
negativa da pessoa negra nos veículos de comunicação, entre outros temas.
O Governo Federal comemora esta data com
o lançamento no Rio de Janeiro, do Carimbo Comemorativo ao Dia Nacional da Consciência Negra, cuja
imagem remete à logomarca da III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir),
realizada aqui em Brasília, no início deste mês, e que
reuniu mais de 1.500 militantes da causa étnico-racial,
de todas as unidades da federação.
Nesta exposição ‘SEPPIR 10 – Uma década
de igualdade racial’, lançada na III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir),
o governo federal propicia o conhecimento de diversas ações desenvolvidas nos últimos dez anos
pela Secretaria Especial de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR).
Sob a coordenação da Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República (SEPPIR/PR) e do Conselho Nacional de
Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), e com o tema
“Democracia e desenvolvimento sem racismo: por um
Brasil afirmativo”, a conferência reafirmou compromissos e apontou mecanismos de institucionalização da
promoção da igualdade racial bem como fez recomendações ao Poder Executivo.
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Nesta conferência, foi lançado o Guia de Implementação do Estatuto da Igualdade Racial para Estados, Distrito Federal e Municípios, elaborada pela
SEPPIR em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e direcionado a técnicos,
gestores e ativistas comprometidos com a promoção
da igualdade racial.
Principal marco legal da política pública do governo federal voltada à promoção da igualdade entre
as raças, o Estatuto da Igualdade Racial, instituído
pela lei 12.288, de 20 de julho de 2010, destina-se a
garantir à população negra a efetivação da igualdade
de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação
e às demais formas de intolerância étnica.
O Guia de Implementação do Estatuto da Igualdade Racial, que começa a ser difundido a partir de
hoje, contém medidas que se fazem necessárias à
abordagem da questão racial na implementação nos
três níveis de governos dos programas, políticas e
ações afirmativas em importantes áreas de atuação
tais como saúde, educação, cultura, esporte e lazer;
moradia; trabalho e justiça.
Outro lançamento na Conapir foi o “Mapa da
Distribuição Espacial da População, segundo a cor
ou raça – Pretos e Pardos” que mostra a distribuição
percentual da população negra no país, com base no
Censo Demográfico de 2010. A representação espacial
permite a visualização de padrões socioeconômicos,
podendo, desta forma, colaborar para a implementação
das políticas públicas de acordo com as necessidades
de cada localidade ou região.
Ainda na Conapir, foi lançado o módulo do Sistema de Monitoramento das Políticas de Promoção da
Igualdade Racial que trata do Programa Brasil Quilombola (PBQ) e do Plano de Prevenção à Violência
contra a Juventude Negra – Juventude Viva.
A propósito, a este respeito dos direitos da população negra, especialmente, na questão da saúde,
a presidenta Dilma Rousseff anunciou na III Conapir,
que seu governo irá criar no âmbito do Ministério da
Saúde, uma instância de Enfrentamento ao Racismo
Institucional e Promoção da Igualdade Racial, para
coordenar as ações direcionadas à população negra.
Esta instância terá a missão de coordenar a implantação da Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra (PNSIPN) e outras ações estratégicas
para a erradicação do racismo na saúde. Apresentada
pela ministra Luiza Bairros, ao ministério da Saúde,
a proposta de criação de uma instância específica e
com este caráter, está sob a análise do Departamento de Apoio à Gestão Estratégica e Participativa (Dagep), do MS.
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Decisão administrativa altamente procedente.
Nos últimos tempos, as estatísticas da violência que
atinge a população negra têm mostrado que a cada
dia, mais jovens negros do que jovens brancos estão
morrendo por homicídio no país.
Estudo realizado pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) revela que em 2010, 49.932 pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil, perfazendo
uma média de 26,2 pessoas a cada 100 mil habitantes.
Deste total, pasmem senhores senadores e senadoras,
70,6% das vítimas eram negras.
Situado no período de 2002 a 2010, os dados do
Mapa da violência 2012 revelam que, em dez anos,
morreram assassinados no país, 272.422 cidadãos negros, com uma média de 30.269 assassinatos ao ano.
Conforme os dados disponíveis no Mapa da violência
2012, considerando o conjunto da população, entre
2002 e 2010, as taxas de homicídios brancos caíram
de 20,6 para 15,5 homicídios – queda de 24,8% – enquanto a de negros cresceu de 34,1 para 36,0 – um
aumento de 5,6%.
Dados recolhidos pelo DataSUS, do Ministério da
Saúde juntados aos do Mapa da Violência 2011 também mostram que em 2010, 26.854 jovens com idade
entre 15 e 29 anos foram vítimas de homicídio. Estas
vítimas perfazem 53,5% do total. Ficamos sabendo que
74,6% dos jovens assassinados eram negros e 91,3%
das vítimas de homicídio eram do sexo masculino. Já
as vítimas jovens (ente 15 e 29 anos) correspondem
a 53% do total e, entre 2000 e 2009, a diferença entre
jovens brancos e negros saltou de 4.807 para 12.190
homicídios.
Os números citados são reforçados pelos dados de outra pesquisa. Intitulada “Violência contra a
juventude negra no Brasil”, pesquisa realizada pelo
DataSenado, em outubro último de 2012, revelou que
a maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atinge
mais as pessoas jovens. Conforme os dados, do total
de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15
e 29 anos. Mas o recorte de raça revela que desses,
75% são negros.
Nesta pesquisa – feita com 1.234 pessoas de
123 municípios -, a maioria (66,9%) dos entrevistados
– pessoas com 16 anos ou mais e que têm acesso a
telefone fixo – afirmou serem os negros as principais
vítimas de violência. Apenas 14% disseram serem os
brancos. Três por cento apontam os indígenas e 1%
os asiáticos.
No contexto regional, o Mapa da Violência 2012,
mostra que a Região Norte, com 125,5% de casos,
foi a que evidenciou o maior crescimento no número
de homicídios negros no país, entre 2002 e 2010. Em
Roraima, em 2002, foram registrados 21 casos de
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homicídios de pessoas brancas, enquanto o total de
negros assassinados foi 91. Em 2010, ano que fecha
o período da pesquisa, foram assassinados em Roraima, oito brancos contra 103 negros.
Com base nestes números, o ordenamento das
unidades da federação pelas taxas, mostrou que foi de
8,5 em Roraima, no ano de 2010. No Âmbito nacional, os números do período estudado são reveladores
do grau de discriminação com a população negra em
nosso Estado. Com base nos dados destas pesquisas,
chegamos, portanto, à conclusão de que há no país,
uma tendência à mortalidade seletiva, direcionada à
população negra.
Por conta disso, a data abre um amplo leque
de debates em torno de temas como a prevenção da
violência contra a juventude negra, a persistência da
representação negativa da pessoa negra nos veículos
de comunicação e a necessidade inadiável, de ampliamos a discussão sobre os direitos conquistados
nos últimos anos, pela uma população afro-brasileira.
Eu poderia marcar este Dia Nacional de Consciência Negra denunciando outros tipos de violências que, infelizmente, ainda são praticadas contra
milhares de brasileiros e brasileiras, que em pleno
século 21, ainda são obrigadas a responder pela cor
da pele. Mas, eu prefiro ser mais afirmativa e dizer
que, neste Dia de luta e de lembranças de Zumbi
dos Palmares, são as ações afirmativas que marcam esta data.
Além de algumas ações afirmativas que já citei,
ressalto, por fim, que a temática da consciência negra
já está pautada na vida e na política de nossa sociedade. Não por acaso, o Dia Nacional de Consciência
Negra, já é feriado em 1.047 municípios de 17 Estados – AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PB,
PA, RJ, RS, SC, SP e TO.
Muitas conquistas foram se concretizando. Mas,
ainda temos muitos reparos a fazermos, de forma a
ser garantida a igualdade racial, fazendo assim, justiça
com esta parcela da população que representa atualmente, 50,6% da nossa sociedade.
Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não havendo mais oradores inscritos,
dou por encerrada a sessão deliberativa de hoje do
Senado Federal, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente
designada.
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ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz
Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e
2º ao art. 47; e dá nova redação aos incisos
III, IV e XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao
§ 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Ângela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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
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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 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
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signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
34, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Agripino, que altera os incisos
XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e

639

Novembro de 2013

extinção de órgãos, Ministérios ou entidades
da Administração Pública seja feita mediante
lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
10
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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon,
que autoriza o Poder Executivo a criar a
Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio
Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
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12
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.
13
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.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2013 (nº 825/2013,
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na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Canadá, celebrado em Brasília, em 8 de agosto de 2011.
Parecer favorável, sob nº 1.302, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora Ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2013 (nº 873/2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo-Quadro entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Polônia sobre Cooperação
Bilateral em Matéria de Defesa, assinado em
Varsóvia, em 1º de dezembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.303, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.
17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 267, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2013 (nº 1.124/2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura sobre a Isenção Parcial
de Vistos, assinado em Cingapura, em 14 de
dezembro de 2011.
Parecer favorável, sob nº 1.304, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia.
18
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,
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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 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).
20
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
21
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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22
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).
23
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).
24
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).
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 38 minutos.)
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DE 2013
Novembro de 2013

Ata da 209ª Sessão, Deliberativa, da Legislatura
do Projeto Jovem Senador,
em 21 de novembro de 2013
Presidência do Sr. Senador Paulo Paim e do Jovem Senador Ivanlis Nascimento da Costa.
(Inicia-se a sessão às 8 horas e 43 minutos e
encerra-se às 12 horas e 44 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão deliberativa destina-se à apreciação das matérias votadas nas comissões. Serão votadas
na sessão de hoje as seguintes matérias: Projetos de Lei
do Jovem Senado nos 4 a 6, de 2013, em turno único.
Consulto o Plenário: alguma Jovem Senadora
ou algum Jovem Senador deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Não havendo mais quem queira usar a palavra, passamos à

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 3, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado Jovem no 3, de 2013, de autoria
dos Senadores Jéssica Horta, Joyce Xavier
Pacheco, Lucas Evangelista e Samuel da Silva
Andrade, que dispõe sobre a grade curricular
do ensino médio e a obrigatoriedade de acesso
à internet nas escolas do ensino médio.
Parecer favorável da Comissão de Assuntos Educacionais. Relatora: Jheniffer Mezzomo Spagnol.
Concedo a palavra à Relatora para a leitura do
parecer.
A SRa JHENIFFER MEZZOMO SPAGNOL (Como
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Parecer no 3, de
2013, da Comissão de Assuntos Educacionais, sobre
o Projeto de Lei do Senado Jovem no 3, de 2013, de
autoria dos Jovens Senadores, que fixa diretrizes adicionais para a educação no Brasil.
Relatora: Jovem Senadora Jhenifer Mezzomo
Spagnol.
Relatório.

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 3, de 2013,
dispõe sobre a grade curricular do ensino médio e a obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino
médio. Determina que sejam abordados nas grades curriculares, preferencialmente por meio digital, os seguintes
conteúdos: conhecimentos básicos sobre a Constituição
Federal, cultura regional, ética, cidadania e funcionamento do sistema político. Estabelece também que todas as
escolas estaduais tenham ao menos um ponto de acesso
à internet disponível para uso dos alunos.
Análise.
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria. Sob o aspecto
constitucional, não há óbices a apontar.
No mérito, entendemos que a proposição deve ser
aprovada, mas com algumas alterações. A nosso ver,
não há necessidade de inclusão dos conteúdos de ética,
cidadania e funcionamento do sistema político. Os dois
primeiros já são regularmente ministrados pelas escolas
e o terceiro está contido nos conhecimentos básicos sobre a Constituição Federal de 1988, previsto no inciso I.
No que diz respeito à cultura regional, de fato, seria um conteúdo de importância significativa. Porém, o
projeto deixa vaga a ideia do conceito de cultura regional. Por isso, esclarecemos o alcance deste conteúdo
na emenda que apresentamos.
Voto.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 3, de 2013, com
as seguintes emendas:
Emenda no 1 (CAEDU).
Suprimam-se os incisos III, IV e V do Projeto de
Lei do Senado Jovem no 3, de 2013.
Emenda no 2 (CAEDU).
Dê-se ao inciso II do art. 1o do Projeto de Lei do
Senado Jovem no 3, de 2013, a seguinte redação: “Art.
1º. Cultura regional, com ênfase na cultura estadual em
que se situa a escola, de forma dinâmica, com atividades de feiras de estudo, exposições e afins”.
Sala da Comissão.
Presidente: Jéssica Horta; Relatora: Jhenifer
Spagnol.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER No 3, DE 2013
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem no 3, de 2013, de autoria dos Jovens
Senadores, que fixa diretrizes adicionais
para a educação no Brasil.
RELATORA: Jovem SENADORA Jhenifer Mezzomo Spagnol
I – RELATÓRIO
O projeto de lei do Senado Jovem no 3, de 2013 dispõe sobre a grade curricular do ensino médio e a obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino médio.
O presente projeto de lei determina as seguintes
implementações de conteúdos básicos: Conhecimentos
Básicos sobre a Constituição Federal, Cultura Regional,
Ética, Cidadania e Funcionamento do Sistema Político.
Onde, estabelece que todas as escolas estaduais
tivessem ao menos um ponto de acesso a internet coletivo.
O disposto no art. 1º será atendido preferencialmente por meio digital.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM No 3
(SUBSTITUTIVO), DE 2013
Art. 1o Os currículos do ensino médio deverão
abordar, obrigatoriamente, Cultura Regional com ênfase em cultura estadual em que se situa a escola, de
uma forma dinâmica, com atividades de feiras de estudo, exposições e afins.
Art. 2o Toda escola deverá ter pelo menos um
ponto de acesso à internet para o uso de alunos.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

II – ANÁLISE

DECISÃO DA COMISSÃO

Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional não há óbices a
apontar.
No mérito, discordamos da proposição apresentada mediante o argumento de que, referente ao inciso
no art. 1o item 1, conhecimentos básicos sobre a Constituição são deveres de todos os cidadãos brasileiros
portanto, não compete exclusivamente ao âmbito educacional serem ressaltados, sendo que a área é bem
mais abrangente do que se voltar apenas a este foco.
No que diz respeito à Cultura Regional, de fato seria
um conteúdo de importância significativa, porém o projeto
deixa vaga a ideia do conceito de Cultura REGIONAL.
Ética e cidadania já são incluídas em matérias da
grade escolar, pois é dever da instituição cobrar e pôr
em prática a realização da mesma. O funcionamento
do sistema político, de certa forma, é um conhecimento
a mais, onde por meio dele, saber-se-ia como é estruturado e desenvolvido.
Logo, se fossem inseridos em uma disciplina, os
demais conteúdos que por vezes ainda são básicos
poderiam ser tratados com dificuldade.

A Comissão de Assuntos Educacionais, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o
relatório, que passa a constituir o parecer da CAEDU,
favorável ao PLS nº 3/2013, com as Emendas nos 1 e
2 – CAEDU.

III – VOTO
Em face do exposto o voto é pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei do Senado Jovem no 3, de 2013, na
forma do seguinte da emenda substitutiva:

EMENDA Nº 1 – CAEDU
Suprimam-se os incisos III, IV e V do Projeto de
Lei do Senado Jovem n° 3, de 2013.
EMENDA Nº 2 – CAEDU
Dê-se ao inciso II do art. 1º do Projeto de Lei
do Senado Jovem nº 3, de 2013, a seguinte redação:
“Art.1° ............................................................
........................................................................
II – Cultura Regional, com ênfase em cultura
estadual em que se situa a escola, de uma
forma dinâmica, com atividades de feiras de
estudo, exposições e afins.”
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Poderão ser oferecidas emendas até o final
da discussão.
Discussão do projeto e das emendas apresentadas. (Pausa.)
Alguém?
Concedo a palavra à Senadora Aline Andrade.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Achei interessante no que diz respeito aos conhecimentos básicos da
Constituição, ética e cidadania. Seria uma forma de
deixar mais claro como acontece e como se desenvolve a política na nossa sociedade, mas acho que ficaria
muito na teoria e, hoje, os jovens querem algo mais na
prática, mais na vivência.
Seria legal e interessante instituir alguma coisa
que fizesse com que os alunos, tendo essas aulas teóricas, pudessem colocar em prática, como espécies
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de conselhos ou reuniões em que os alunos poderiam
debater, discutir problemas da sua cidade ou do seu
Estado, caminhando para a Assembleia do seu Estado,
por exemplo, aproximando um pouco representantes,
sociedade civil e adolescentes, a fim de que estivessem
no mesmo patamar políticos e sociedade civil. Seria
uma ideia um tanto inovadora, pois todos nós sabemos
que, nas manifestações, a ideia principal era uma participação mais ativa e mais direta, com transparência
do que acontece na política.
Então, não basta a pessoa saber como acontece na teoria, sem colocar em prática. Eu acho que, na
prática, aproximaria também a ideia de cidadania, de
sociedade, de conhecimentos da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Mais alguém?
Concedo a palavra à Senadora Daniela Moro.
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A SRª DANIELA MORO (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de ressaltar a importância
da exposição da cultura regional, porque acho que somos brasileiros, mas muitas vezes somos estrangeiros
na terra onde vivemos. Não conhecemos a cultura do
nosso Estado e tampouco conhecemos a do nosso
País. Assim, ao menos conheceríamos um pouco do
nosso Estado, um pouco da nossa cultura, porque,
de certa forma, as raízes de onde viemos são muito
importantes e, de fato, devem ser frisadas na escola.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Jéssica Horta.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Concordo com
a Aline. Acho que deveria haver algum programa que
tivesse mais a participação tanto dos alunos como... A
ética, por exemplo, trabalhamos muito com o conceito
de ética, que ética é isso, é aquilo, mas não a vemos
ser exercida. Política também, programas, conselhos,
um grupo de pessoas, onde elas pudessem debater.
Eu apoio a ideia da Aline.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – As Senadoras Relatoras vão formalizar as
emendas ou foram apenas sugestões?
Estão formalizando?
Certo.
Algum outro Senador quer fazer uso da palavra?
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Eu, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra ao Senador João Vitor.
O SR. JOÃO VITOR SILVA (Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Eu tenho uma dúvida quanto ao
art. 1º, que diz, em sua redação: “Os currículos do
ensino médio deverão abordar obrigatoriamente os
seguintes conteúdos...”. Eu gostaria de saber se não
seria insuficiente essa redação, porque os currículos
deverão abordar, mas que currículos? Isso vai ser na
forma de disciplina? Vai ser na forma de conselhos?
Como é que vai acontecer isso?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Loysleny Elias.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Respondendo à pergunta
do Senador João Vitor, não necessariamente terá de
ser abordado em uma matéria. Nós propomos, e a escola decide, como vai ser essa abordagem da Constituição; ou seja, em matéria ou como a Senadora Aline
sugeriu e a Jéssica Horta reforçou. De início, como se
diz aqui: “Preferencialmente por meio digital”, porque,
na ideia inicial, nós havíamos pensado em fazer um
portal com aulas interativas para disponibilizar esse
estudo para os alunos.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Danielle.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Bom, eu já não
concordo com o programa porque acho que acarretaria uma sobrecarga tanto para os alunos quanto para
os professores.
Devemos dizer que, às vezes, em todo o ensino
médio nós não conseguimos concluir todos os assuntos que são necessários para terminar a formação.
Nós já temos um conhecimento muito – como eu
posso dizer – superficial, mais básico sobre a Constituição nas aulas de Sociologia e Filosofia. Como elas
disseram, é mais conceito, mesmo, no quesito da ética e cidadania.
No entanto, isso acarretaria uma sobrecarga para
os professores, o que poderia também – devemos dizer
– ressaltar que uma manifestação poderia acontecer,
porque eles já têm uma carga muito além da esperada,
e o salário deles terá que ser aumentado, já que eles
darão um conteúdo a mais da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Jéssica Horta .
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Bem, eu
acho que não seria uma sobrecarga porque, como diz
aqui, os currículos de ensino médio deverão abordar
obrigatoriamente. Pode ser uma aula por semana, pode
ser uma aula por mês, pode ser um dia por semestre.
Então, a escola vai decidir se vai ser muito pesado
para os alunos.
Com relação à nossa grade curricular, ela disse que nós não vemos todos os assuntos, mas nós
podemos ver todos os assuntos, porque no ano todo
dá para nós vermos todos os assuntos. Só que, como
ocorrem greves, e não por culpa dos professores ou
dos diretores, isso fica à parte, porque é para nós vermos todos os assuntos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Só que, às vezes,
não é nem pelo conteúdo das greves. É que o tempo é
curto, mesmo. O livro tem quantas páginas? E o horário
dos professores é bem curto, não há como cumprir, às
vezes, todo o cronograma.
O projeto é muito interessante, mas existem esses empecilhos. Como ela falou, é obrigatório pelo
menos uma vez por semana ou uma vez por mês, só
que será um conteúdo a mais que será dado, e poderá
haver um conteúdo a menos, também. Porque existem
conteúdos muito mais importantes, como os assuntos
das matérias básicas: Sociologia, Filosofia, Matemá-
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tica, que poderão ser atrapalhadas por causa desses
novos conteúdos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra ao Senador João Vitor.
O SR. JOÃO VITOR SILVA (Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Eu discordo da Senadora Danielle. Eu acho que o tempo é suficiente.
Se os professores não estão dando conta do que
é proposto, então, cabe à instituição ver e avaliar seus
próprios profissionais, ver o que está acontecendo, se
o problema está com os alunos ou com os professores,
ou se é um caso de paralisação, como citou a Jéssica.
Eu acho que este projeto é muito interessante e
não acarretaria sobrecarga nenhuma, porque conhecimentos básicos sobre Constituição Federal e cultura
regional são assuntos que não precisam ser abordados
durante uma aula inteira, podem ser apenas comentados. Não há necessidade de uma disciplina específica, eles cabem em todas as disciplinas. Então, não
acarretaria sobrecarga nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Aline Andrade.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Senadora Danielle, eu concordo em parte quando diz que a gente tem
pouco tempo, mas o conhecimento básico de Constituição, Cidadania e Ética, como já foi citado, pode ser
abordado em disciplinas que já existem, como Sociologia, Filosofia e até mesmo História. Pode ser abordado também em oficinas no contraturno, por exemplo.
Então, ficaria a cargo da escola a forma de passar
esse conteúdo para os alunos, sendo que cumprisse
o disposto na lei.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Andrisley.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA (Para discutir. Sem revisão da oradora.)– Bom dia
a todos. Eu gostaria de perguntar por que aprovar um
projeto pelo qual a gente poderia ver a matéria só uma
vez ao mês e não todos os dias, porque ética e cidadania a gente pratica todos os dias. E, como a gente
pratica todos os dias, eu acho que essa matéria deveria
ser vista todos os dias na escola.
E não iria causar uma sobrecarga, como já foi
dito aqui, porque existem profissionais capacitados
no nosso meio da educação para exercer essa função
e, como o nosso Senador disse, o conteúdo pode ser
visto em comentários, sem a necessidade de se criar
uma matéria específica para isso.
Outra coisa também que eu gostaria de perguntar: vocês acham que seria válido colocar esse tipo de
projeto para tramitar na Câmara?
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Jéssica Horta.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES –
Qual foi a pergunta, Andrisley? Eu esqueci.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA – Eu gostaria de saber se vale a pena o projeto
tramitar, se vocês acham que realmente ele seria colocado em prática.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Eu lembrei agora. Você perguntou se vale a pena
colocar uma vez por mês, não é? Mas isso depende
da escola, porque, como a Daniela disse, às vezes a
gente ainda não terminou todos os assuntos. Mas, na
minha escola, já há matérias de que eu terminei todos
os assuntos. Então, isso depende da escola, do andamento das matérias. Se, por exemplo, como eu devo
estar mais adiantada do que ela, que disse que ainda
não viu todos os assuntos, eu poderia estar abordando
bem mais sobre a Constituição.
Eu acho que estudar a Constituição é muito importante, mesmo sendo uma aula por semana, uma
aula por mês, depende de como a escola vá abordar.
A gente viu várias pessoas nas ruas, o que estava
acontecendo no Brasil, e nenhuma delas – eu sei –
sabia o que estava na Constituição, porque quantos
de nós já leu a Constituição? É um direito, mas, como
acaba não sendo um dever, nós deixamos de lado e
deixamos uma oportunidade passar. Trabalhando a
Constituição, acho que desenvolveria tanto a nós como
o próprio Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de lembrar aos Senadores que os conteúdos dos
incisos III e IV do art. 1º, ética e cidadania, já estão
incluídos em matérias da grade escolar, pois é dever
da instituição cobrar e pôr em prática a realização da
mesma. Esses conteúdos já são abordados nas matérias de Filosofia e Sociologia. Então, acho que a
discussão deve se centrar no inciso I, conhecimentos
básicos sobre a Constituição de 1988 e o funcionamento do sistema político.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Ana Paula.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu concordo com
o que a Senadora Danielle, do Amapá, falou. Por quê?
Eu até proporia mudar a redação do art. 1º, que fala
que “os currículos do ensino médio deverão abordar
obrigatoriamente os seguintes conteúdos”. Eu acho
que a gente mudaria esse “obrigatoriamente”, porque,
apesar de você, Jéssica, na sua escola, já estar bem
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adiantada, a maioria não está. Isso é um fato concreto.
Então, se a maioria não está, ficaria cabível à escola,
aos professores decidirem se e quando vão aplicar esses conteúdos; seria um conforto para eles. A lei seria
posta em prática e ficaria melhor para todos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra a Senadora Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON (Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de falar que
eu acho que abordar a Constituição Federal, no currículo escolar, é importantíssimo, porque a maioria dos
brasileiros não conhece a Lei.
Eu acho que, se não pode, não existe isso numa
lei. E não deve ser opcional. Isso aqui tem que ser trabalhado.
Em outros países, os cidadãos têm o direito e o
dever de conhecer a Constituição que rege o seu país.
Eu acho que isso tem que entrar na grade curricular e
deve ser trabalhado.
Isso entra na disciplina de Sociologia, porque é
um comportamento social. Isso envolve ética, envolve
cidadania e envolve política. A Constituição tem que ser
trabalhada de alguma forma. Inclusive, pode ser assim...
Quantas escolas têm a Constituição disponível? É um
questionamento. Não existe o acesso à Constituição
para os alunos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora) – Colocar mais esse
conteúdo na grade curricular não quer dizer que ele
será posto em prática. Nós teremos a teoria na sala de
aula, mas será que vão colocar em prática mesmo o
funcionamento da Constituição, da ética e da cidadania?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Loysleny.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Para discutir.
Sem revisão da oradora) – Respondendo a questão da
Andrisley se seria interessante a tramitação do projeto
na Câmara, para nós estudantes e jovens de hoje em
dia, sim, seria muito importante que esse projeto tramitasse na Câmara.
Só para relembrar – eu acho que deve estar havendo alguma confusão – que não necessariamente
devem se retirar aulas de outras matérias. A ideia do
projeto é que haja algo que possa acrescentar na grade curricular do ensino médio. Como eu já havia dito
antes, a questão de um portal na internet que possa
ser cobrado de alguma forma pelos professores, como
uma avaliação, ou como forma de pesquisa, ou que
os alunos e até mesmo o resto da população possam
consultar esse portal para que sejam feitas exposições,
enfim, vários outros, e possa ser também um acesso
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para a realização desses programas ou reuniões, como
a Senadora Aline citou.
Então, eu queria deixar bem claro que não necessariamente deve se acrescentar uma matéria específica ou abordar o assunto em uma já existente,
mas que possa haver essa interação. É como se fosse um assunto extracurricular ou um assunto que os
professores possam cobrar de alguma maneira, como
avaliação, como trabalho, como exposição para a população ou para a escola.
No meu ponto de vista, a escola deveria abordar,
sim, o estudo básico da Constituição, porque acredito
que ela deveria ser de conhecimento de todos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Do meu ponto de vista, creio que
o projeto, se fosse posto em prática, deveria abranger
mais do que apenas a comunidade escolar, porque,
como é dever dos cidadãos conhecer a Constituição
Federal, deveria ser de uma forma espontânea, partindo de cada um esse interesse, e não obrigatoriamente
ser inserido nas escolas. Deveria abranger o público
em geral, porque pode ser que o interesse de interpretar melhor a Constituição não parta só de alunos,
mas também de uma comunidade.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Jéssica Horta França Menezes.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Para discutir. Sem revisão da oradora.)– Eu acho que,
se for aberto ao público, sem ser nas escolas, não antigirá muitas pessoas. Acredito que – não sei se estou
certa – Daniela quer que sejam feitas palestras, reuniões; não é isso?
A SRª DANIELA MORO – (Fora do microfone.)
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Eu acredito que não vai dar certo não sendo nas
escolas, e os estudantes serão os próximos adultos.
Nós somos o futuro do Brasil. Então, eu acredito que,
se esse assunto for trabalhado nas escolas, vai haver
um melhor aproveitamento da sociedade civil. Vamos
aprender muito mais e saberemos muito mais o que
estamos fazendo, se formos reivindicar alguma coisa,
se houver algum processo.
Então, eu acredito que deve ser abordado, sim,
nas escolas primeiramente e, depois, poderá abranger
o público. Acredito que, se for colocado para o público,
muitas pessoas não aparecerão. Como deve ser abordado primeiro nas escolas, as pessoas vão se acostumar e logo após poderá, sim, abrir para o público.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Aline Andrade.
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A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE (Para
discutir. Sem revisão da oradora.)– Eu acho que foi a
Senadora Danielle quem falou sobre a teoria ser colocada em prática.
Eu já formalizei a emenda que colocaria isso em
prática e vale ressaltar que o Estatuto da Juventude
deixa bem claro que é necessário promover a autonomia e a emancipação dos jovens, a valorização e a
promoção da participação social e política, de forma
direta e por meio de suas representações.
Então, seria uma espécie de pontapé inicial para,
realmente, fazer valer o que está no Estatuto da Juventude. Esse projeto entraria em perfeita harmonia
com o que diz a legislação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.)– A Senadora
Loysleny tem discutido muito a criação de um portal
interativo na internet. Eu acho a ideia até muito boa,
mas a lei, em nenhum momento, abrange a criação
desse portal.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Márcio Bugine.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR (Para discutir. Sem revisão do orador.) – Na minha opinião, está
aqui abordado: “os currículos do ensino médio deverão
abordar, obrigatoriamente, os seguintes conteúdos.”
No caso, nós temos três anos de ensino médio.
Eu acho que as pessoas estão pensando muito como
se fosse um ano só, talvez. São cinco conteúdos. Por
exemplo: na minha cidade, o único conteúdo que não
é abordado é cultura regional. Os outros todos são
abordados.
Há tempo para isso, pois são três anos, e esses
assuntos podem ser – algumas pessoas já até falaram
– incluídos em Sociologia, Filosofia, porque é cabível.
Eu acho que é extremamente necessário e possível esse projeto ser posto em prática, pois será benéfico para o País.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Será concedida a palavra a Rayesley Ricarte, a
Ágata Pereira e a Loysleny Elias. Após, encerraremos
a discussão e iniciaremos a votação.
Concedo a palavra ao Senador Rayesley Ricarte.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA (Para discutir. Sem revisão do orador.) – Bom dia a todos.
Em relação à criação do portal, sei que portais já
existem, no caso, com a Constituição e o funcionamento do sistema político. Assim, como a jovem Senadora
Maria falou, isso não está na lei.
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E o portal, de forma alguma, possibilitaria a busca
dos jovens pela Constituição, por conhecê-la, porque
ele já existe.
Este projeto é viável: os conhecimentos básicos
sobre a Constituição Federal e o funcionamento do sistema político, mas de uma forma mais interativa, não
apenas aulas em sala de aula. Também seria viável por
meio de palestras, ou seja, o professor, tanto da área
de filosofia, quanto de sociologia, inserir o aluno na sociedade, mostrando também todas as suas interfaces.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Ágata Pereira.
A SRª ÁGATA PEREIRA (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu queria dizer que sou contrária
à Emenda nº 1, porque concordo que os incisos III e
IV, ética e cidadania, devem ser retirados, porque a
gente já vê; mas o funcionamento do sistema político
realmente deve ser inserido no currículo, pois a gente não tem nada que fale especificamente sobre isso.
Pelo menos na escola em que eu estudo, as pessoas
com quem eu convivo não conhecem, não têm base
nenhuma sobre o funcionamento do sistema político.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Loysleny França.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Peço desculpas,
porque realmente não há o portal no projeto, mas foi
como se fosse uma sugestão. É uma emenda para o
nosso projeto.
Qual era a outra pergunta? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Vocês vão apresentar emenda? Loysleny, vocês
vão apresentar uma emenda?
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Sim, vou
apresentar uma emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – O.k.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Eu gostaria
de pedir... O Lucas tem algo a dizer relacionado a isso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Lucas Evangelista.
O SR. LUCAS EVANGELISTA DE LIMA TERCEIRO (Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu queria falar que o portal não foi criado, porque não cabe
ao Legislativo decretar que esse portal seja criado, e,
sim, ao Executivo. Por isso, no projeto de lei, não foi
abordada a criação do portal, e ficou aberta a maneira
como o Estado iria passar esse conteúdo, se seria em
uma nova matéria, se seria pela internet, se seria pela
criação desse portal. Não cabia a nós decidir se o portal seria criado ou não, e, sim, ao Executivo. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Alguém quer a palavra? (Pausa.)
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Loysleny, vai formalizar a emenda? (Pausa.)
O.k. (Pausa.)
Senador Lucas Evangelista, vai formalizar a emenda? Senador Lucas, vai formalizar a emenda? Não?
(Pausa.)
Sr. Daniel, por favor. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Foram apresentadas três emendas de plenário
ao projeto, que serão lidas pela Secretária, Senadora
Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 3-Plenário
Acresce-se ao art. 1º do PLSJ nº 3, de 2013,
o seguinte parágrafo único:
Art. 1º..............................................................
........................................................................
Parágrafo único. Os conteúdos previstos nesse
artigo deverão ser abordados preferencialmen-
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te em conselhos deliberativos a serem criados
para esse fim, no âmbito das escolas.
EMENDA Nº 4-Plenário
Substitua-se no art. 1, caput, a expressão “obrigatoriamente” por “preferencialmente”.
Autora: Ana Paula Feitosa Freitas.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
EMENDA Nº 5 – Plenário
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1º
do PLSJ nº 3, de 2013.
Art. 1º .............................................................
........................................................................
I – Conhecimentos básicos sobre a Constituição Federal de 1988, com ênfase no funcionamento do sistema político.
São as seguintes as Emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – As emendas serão votadas oportunamente.
Votaremos agora o projeto, em turno único, sem
prejuízo das emendas.
As jovens Senadoras e os jovens Senadores deverão declarar seus votos quando a Senadora Maria
Eduarda chamar seu nome.
(Procede-se à votação.)
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Lista de votação do Projeto de Lei do Senado Jovem
nº 3, de 2013.
Senador Márcio Dias, pelo Estado do Rio de
Janeiro.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Ana Paula Feitosa, pelo Estado do Maranhão.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Antonio Victor Cardoso, pelo Estado do Pará.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA – Senadora Ana Luiza Cabral, pelo Estado do Pernambuco.
A SRª ANA LUIZA CABRAL LAET – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Ágata Pereira, pelo Estado de São Paulo.
A SRª ÁGATA PEREIRA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA – Senador Willian Alexander, pelo Estado de Minas Gerais.
O SR. WILLIAN ALEXANDER RAMOS – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Beatriz Vitalino, pelo Estado de Goiás.
A SRª BEATRIZ VITALINO BORGES PEREIRA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador João Vitor Silva, pelo Estado de Mato Grosso.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Daniele Marcon, pelo Estado do Rio Grande do Sul.
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Joyce Xavier, pelo Estado do Ceará.
A SRª JOYCE XAVIER PACHECO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
– Senadora Andrisley Kelly, pelo Estado da Paraíba.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA – Senadora Verônica Vicente, pelo Estado do Espírito Santo.
A SRª VERÔNICA VICENTE MONTEIRO – Sim.
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A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
– Senadora Isamara Cardoso, pelo Estado do Piauí.
A SRª ISAMARA CARDOSO DE BRITO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Danielle Pereira, pelo Estado do Rio Grande do Norte.
A SRª DANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Daniela Moro, pelo Estado de Santa Catarina.
A SRª DANIELA MORO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Layanne Almeida, pelo Estado de Alagoas.
A SRª LAYANNE ALMEIDA CEZÁRIO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Jéssica Horta, pelo Estado de Sergipe.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Rayesley Ricarte, pelo Estado do Amazonas.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Jhenifer Mezzomo, pelo Estado do Paraná.
A SRª JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Aline da Conceição Andrade, pelo Estado
do Acre.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Loysleny Elias França, pelo Estado de Mato
Grosso do Sul.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Samuel da Silva, pelo Distrito Federal.
O SR. SAMUEL DA SILVA DE ANDRADE – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Lucas Evangelista, pelo Estado de Rondônia.
O SR. LUCAS EVANGELISTA DE LIMA TERCEIRO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Maria Eduarda Nunes da Silva, pelo Estado
de Tocantins, “sim”.
Senadora Danielle Araújo, pelo Estado do Amapá.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Marta Almeida, pelo Estado de Roraima.
A SRª MARTA ALMEIDA PEREIRA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Encerrada a votação do projeto, passa-se à
apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – O projeto foi aprovado com 25 votos SIM, 1 voto
NÃO e nenhuma abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Votaremos agora a Emenda nº 1.
Faço uma ressalva: se vocês votarem a favor da
Emenda nº 1, estarão excluindo do projeto os incisos
III, IV e V.
Faz-se necessária a leitura da Emenda nº 1 novamente? (Pausa.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Por favor, Senadora Maria Eduarda, faça a
leitura da Emenda nº 1.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 1
Suprimam-se os incisos III, IV e V do Projeto
de Lei do Senado Jovem nº 3, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Assim que a Senadora Maria Eduarda chamar
os nomes, vocês deverão dar seu voto “sim”, “não” ou
se abster.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Lista de votação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei do
Senado Jovem nº 3, de 2013.
Senador Márcio Dias, pelo Estado do Rio de
Janeiro.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Ana Paula Feitosa, pelo Estado do Maranhão.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Antonio Victor, pelo Estado do Pará.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Ana Luiza Laet, pelo Estado de Pernambuco.
A SRª ANA LUIZA CABRAL LAET – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Ágata Pereira, pelo Estado de São Paulo.
A SRª ÁGATA PEREIRA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
– Senador Willian Alexander Ramos, pelo Estado de
Minas Gerais.
O SR. WILLIAN ALEXANDER RAMOS – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Beatriz Vitalino, pelo Estado de Goiás.
A SRª BEATRIZ VITALINO BORGES PEREIRA – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador João Vitor Silva, pelo Estado de Mato Grosso (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Sr. João Vitor Silva, o seu voto, por favor. É a
questão do tempo.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Daniele Marcon, pelo Estado do Rio Grande
do Sul. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniele, o seu voto.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Daniele Marcon, pelo Estado do Rio Grande do Sul.
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Joyce Xavier, pelo Estado do Ceará.
A SRª JOYCE XAVIER PACHECO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA – Senadora Verônica Vicente, pelo Estado do Espírito Santo.
A SRª VERÔNICA VICENTE MONTEIRO – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
– Senadora Andrisley Kelly, pelo Estado da Paraíba.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
– Senadora Isamara Cardoso, pelo Estado do Piauí.
A SRª ISAMARA CARDOSO DE BRITO – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Danielle Almeida, pelo Estado do Rio Grande do Norte.
A SRª DANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Daniela Moro, pelo Estado de Santa Catarina.
A SRª DANIELA MORO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Layanne Almeida, pelo Estado de Alagoas.
A SRª LAYANNE ALMEIDA CEZÁRIO – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Jéssica Horta, pelo Estado de Sergipe
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Rayesley Ricarte, pelo Estado do Amazonas.
O SR RAYESLEY RICARTE COSTA – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Jhenifer Mezzomo, pelo Estado do Paraná.
A SRª JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Aline da Conceição, pelo Estado do Acre.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Loysleny Elias França, pelo Estado de Mato
Grosso do Sul.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Samuel da Silva, pelo Distrito Federal.
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O SR SAMUEL DA SILVA DE ANDRADE – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senador Lucas Evangelista, pelo Estado de Rondônia.
O SR. LUCAS EVANGELISTA DE LIMA TERCEIRO – Sim.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
– Senadora Maria Eduarda Nunes, pelo Estado de
Tocantins.
Sim.
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Senadora Danielle Araújo, pelo Estado do Amapá.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO – Não.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Marta Almeida, pelo Estado de Roraima.
A SRª MARTA ALMEIDA PEREIRA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Encerrada a votação da Emenda, passa-se
à apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – A Emenda nº 1 foi rejeitada, com 11 votos
SIM, 15 votos NÃO e nenhuma abstenção. Portanto,
prevalecem os incisos III, IV e V do art. 1º. (Pausa.)
Pela ordem, Senador João Vitor
O SR. JOÃO VITOR SILVA (Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Eu gostaria de tirar uma dúvida,
porque as Emenda nºs 1 e 5 têm assuntos conflitantes. (Pausa.)
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON (Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu só gostaria de dizer que
a negação da Emenda nº 1... No caso, a Emenda nº
1 propõe que sejam retirados os incisos III, IV e V e a
Emenda nº 5 propõe que seja abordado, no inciso I, o
funcionamento do sistema político, que seria o inciso V.
Ele seria aglutinado em um inciso só, que seria conhecimento básico sobre a Constituição Federal de 1988,
com ênfase no funcionamento do sistema político. Ou
seja, se negarmos a Emenda nº 1, permanecerão os
três incisos, e a Emenda nº 5 propõe juntar o inciso V
com o inciso I. Ela fica prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Os incisos III, IV e V permanecerão, porque foi
reprovada, foi rejeitada a Emenda nº 1, que submetia
esses incisos.
Com relação à pergunta do Senador João Vitor,
o inciso V se refere à alteração na redação do inciso
I. Então, a Emenda nº 1 faz referência aos incisos III,
IV e V. (Pausa.)
Luciene, por favor. (Pausa.)
De acordo com a votação, como a maioria preferiu manter os incisos III, IV e V, o inciso I foi prejudicado. (Pausa.)
Perdão, a Emenda nº 5 foi prejudicada, não a
Emenda nº 1. (Pausa.)
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Jéssica Horta, favor comparecer à Mesa.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Houve um pedido para mudar a forma de
votação. Se vocês concordarem, passaremos à votação simbólica.
Será perguntado quem concorda com as emendas. Quem concordar permanecerá em seu lugar; quem
discordar se manifestará.
Concordam com esse tipo de votação ou preferem aberta? (Pausa.)
Senadora Ágata.
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A SRª ÁGATA PEREIRA – Você pode repetir,
por favor?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Passaremos agora para a votação simbólica.
Houve um pedido. Se vocês concordarem com a votação simbólica, passaremos a essa forma de votação.
Será lida a emenda e será perguntado a todos
quem concorda. Quem concordar permanecerá no
seu lugar; quem for contra a emenda se manifestará
e falará o porquê.
Vocês concordam?
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Eu não concordo
com esta emenda. Eu quero aprovar outra, que é conflitante com essa.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Nós estamos falando da forma de votação.
Em vez de chamarmos um a um, perguntaremos se
todos concordam. Quem não concordar se manifesta.
Concordam?
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela.
A SRª DANIELA MORO (Pela ordem Sem revisão da oradora.) – Eu não concordo com essa nova
votação. Eu preferia que fosse a anterior.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ana Paula.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS (Pela
ordem Sem revisão da oradora.) – Eu solicitei essa forma de votação por dois motivos: a gente não perderia
tanto tempo e também, no meio da votação, a gente
não ficaria perdido no que estivesse votando. Às vezes,
acontece de o Márcio, que é o primeiro, eu, que sou a
segunda, e a Aninha, que é a terceira, votarmos “sim”
e os outros não terem mais noção e não se lembrarem
mais do que estão votando. Assim, ficaria mais fácil
todo mundo lembrar e mais rápido, porque, apesar de
uns se lembrarem, não são todos que se lembram.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Questão
de ordem. Quem votar “sim” para a emenda como
está votando?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Permanece no lugar, parado, sem se manifestar.
Quem não quiser se manifesta.
Quem concordar com a forma de votação permanece em seu lugar; quem não concordar, por favor,
se manifesta, levantando o braço ou se levantando.
Quem quer a nova forma de votação permanece
no lugar e quem não quer se levanta.
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela.
A SRª DANIELA MORO (Pela ordem Sem revisão da oradora.) – A votação a que se estava procedendo era a nominal e vocês estão querendo dispor
da votação simbólica.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Mais uma vez, quem concordar com a votação permanece em seu lugar e quem não concordar
levanta seu braço. (Pausa.)
Foi aprovada a votação simbólica, com três votos contrários.
Passaremos agora a esta forma de votação.
Votaremos agora a Emenda nº 2.
Senadora Maria Eduarda, por favor, faça a leitura.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 2
Dê-se ao inciso II do art. 1º do Projeto de Lei
do Senado Jovem nº 3, de 2013, a seguinte
redação:
Art. 1º .............................................................
........................................................................
II – Cultura regional, com ênfase em cultura
estadual em que se situa a escola, de uma
forma dinâmica, com atividades de férias, de
estudo, exposições e afins.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – As jovens Senadoras e os jovens Senadores que
concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Lembrando que o inciso II do art. 1º amplia o
conceito de cultura regional.
Mais uma vez: as jovens Senadoras e os jovens
Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Emenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Passemos agora à Emenda nº 3, de Plenário.
Com a palavra a Senadora Maria Eduarda para,
por favor, faça a leitura.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 3-PLEN
Acresça-se ao art. 1º do PLSJ nº 3, de 2013,
o seguinte parágrafo único:
Art 1º...............................................................
........................................................................
Parágrafo único – Os conteúdos previstos neste
artigo deverão ser abordados preferencialmente em conselhos deliberativos a serem criados
para este fim no âmbito das escolas.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – As jovens Senadoras e os jovens Senadores que
concordam permaneçam como se encontram.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Loysleny.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de uma
explicação melhor.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – A respeito da emenda nº 3?
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Isso. (Pausa.)
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – A Emenda nº 3 vem falar que essas disciplinas
tratadas nos incisos do primeiro artigo serão abordadas nos conselhos deliberativos.
Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Eu discordo da emenda, porque eu acho que...
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Em votação a Emenda nº 3.
Os Jovens Senadores e as Jovens Senadoras
que concordarem com a emenda permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
A emenda foi aprovada com 6 votos contrários.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Passaremos agora à votação da Emenda nº
4, de Plenário.
Senadora Maria Eduarda, por favor, faça a leitura.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 4-PLEN:
Substitua-se no art. 1º, caput, a expressão
“obrigatoriamente” por “preferencialmente”.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Houve alteração da redação e o termo “obrigatoriamente” passa a ser substituído por “preferencialmente”. (Pausa.)
Foi mudada a redação do art. 1º, pela Emenda nº
4, com o que o termo “obrigatoriamente” foi substituído
pelo termo “preferencialmente”. Ou seja, essas disciplinas deixariam de ser obrigatórias e seriam insertas
nas escolas por preferência.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Com a palavra a Senadora Jéssica.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Pela orem. Sem revisão da oradora.) – Já houve votação?
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Não. Eu estou explicando a emenda, o que a
emenda quis dizer.
Os Jovens Senadores e as Jovens Senadoras
que concordarem com a emenda permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
A emenda foi rejeitada com 4 votos a favor.
A matéria aprovada vai à Comissão Organizadora
para a redação final e, posteriormente, à Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos
termos do parágrafo único do art. 20 da Resolução
nº 42, de 2010, do Senado Federal, para constituir
sugestão legislativa, que, se aprovada naquela Comissão, passará a tramitar como projeto de lei do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Passaremos agora à votação do Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 4, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado Jovem nº 4, de 2013, de autoria dos
Jovens Senadores Jhenifer Mezzomo Spagnol,
Antônio Victor Cardoso Silva, Daniela Moro e
Danielle dos Santos, que institui o Sistema de
Avaliação Mérito do Ensino Médio (MDEM),
destinado ao ingresso na universidade federal.
Parecer favorável da Comissão de Assuntos
Educacionais.
Relatora: Loysleny Elias França.
Concedo a palavra à Relatora para a leitura do
parecer.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Parecer nº 4, de 2013,
da Comissão de Assuntos Educacionais, sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem n° 4, de 2013, dos Jovens
Senadores Daniela Moro, Jhenifer Spagnol, Danielle
Araújo, Antônio Victor Silva que institui o Sistema de
Avaliação Mérito do Ensino Médio (MDEM), destinado
ao ingresso nas universidades federais.
Relatora: Jovem Senadora Loysleny França.
Relatório.
O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, de
2013, cria o Sistema de Avaliação Mérito do Ensino Médio (MDEM), destinado ao ingresso nas universidades federais de alunos que cursarem todo
o ensino médio em escolas públicas e que tenham
obtido 70% da média do valor total das seguintes
disciplinas: português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia,
língua estrangeira e educação física.
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Para esses alunos, o ingresso na universidade
federal será feito da seguinte forma: 85% da nota obtida pelo Enem e 15% da média das notas obtidas ao
longo dos três anos do ensino médio.
Ao justificar sua iniciativa, os autores afirmam
que essa seria uma maneira de motivar os alunos a
estudarem mais no decorrer do período escolar.
Análise.
É competência desta Comissão de Assuntos
Educacionais emitir parecer sobre o presente projeto.
Não há óbices constitucionais nem jurídicos, nem regimentais à tramitação da iniciativa.
No mérito, entendemos que a matéria deve
ser aprovada porque valoriza o esforço e o desempenho dos alunos no decorrer do ensino médio na
rede pública.
O projeto estimula uma maior dedicação já que
só poderão participar os alunos que atingirem rendimento igual ou superior a 70% da média do valor total
de cada disciplina.
A medida contribui para que os bons alunos possam fazer a prova do Enem mais tranquilos e confiantes e, por isso, merece ser aprovada.
Apresentamos uma emenda de redação para
corrigir a numeração dos artigos do projeto, que se
encontra com um erro formal. Apresentamos, também,
uma emenda para alterar, no art. 2º, a expressão “concorrer” por “participar”, para assim atender melhor os
objetivos do projeto.
Voto.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 4, de 2013,
com as seguintes emendas:
EMENDA N° 1-CAEDU
Renumere-se o último artigo do Projeto de Lei
do Senado Jovem n° 4, de 2013.
EMENDA N° 2-CAEDU
Altere-se, no art. 2o do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 4, de 2013, a expressão “concorrer”
por “participar”.
Sala da Comissão, – Jéssica Horta, Presidente;
– Loysleny França, Relatora.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER No 4, DE 2013
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS, sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem no 4, de 2013, dos Jovens Senadores
DANIELA MORO, JHENIFER SPAGNOL, DANIELLE ARAÚJO, ANTONIO VICTOR SILVA
que institui o Sistema de Avaliação Mérito
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do Ensino Médio (MDEM), destinado ao ingresso nas universidades federais.
RELATORA: Jovem Senadora LOYSLENY
ELIAS FRANÇA
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EMENDA No 1 – CAEDU
Renumere-se o último artigo do Projeto de Lei
do Senado Jovem no 4, de 2013.

I – RELATÓRIO

EMENDA N° 2 – CAEDU

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 4, de 2013,
cria o Sistema de Avaliação Mérito do Ensino Médio
(MDEM), destinado ao ingresso nas universidades federais de alunos que cursarem todo ensino médio em
escolas públicas e que tenham obtido 70% da média do
valor total das seguintes disciplinas: português, história,
geografia, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, língua estrangeira e educação física.
Para esses alunos o ingresso à universidade federal será feito da seguinte forma: 85% da nota obtida pelo ENEM e 15% da média das notas obtidas ao
longo dos três anos do ensino médio.
Ao justificar sua iniciativa, os autores afirmam
que esta seria uma maneira de motivar os alunos a
estudarem mais no decorrer do período escolar.

Altere-se no art. 2o do Projeto de Lei do Senado Jovem no 4, de 2013, a expressão concorrer por
participar.
Sala da Comissão, 20 de novembro de2013.

II – ANÁLISE

A Comissão de Assuntos Educacionais, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o
relatório, que passa a constituir o parecer da CAEDU,
favorável ao PLS nº 4/2013, com as Emendas nos 1
e 2 – CAEDU.

É competência desta Comissão de Assuntos
Educacionais emitir parecer sobre o presente projeto.
Não há óbices constitucionais nem jurídicos e nem
regimentais à tramitação da iniciativa.
No mérito entendemos que a matéria deve ser
aprovada porque ela valoriza o esforço e o desempenho dos alunos no decorrer do ensino médio na rede
pública.
O projeto estimula uma maior dedicação, já que
só poderão������������������������������������������
participar os alunos que atingirem rendimento igual ou superior a 70% da média do valor total
de cada disciplina.
A medida contribui para que os bons alunos possam fazer a prova do ENEM mais tranquilos e confiantes e, por isso, merece ser aprovada.
Apresentamos uma emenda de redação para
corrigir a numeração dos artigos do projeto que se
encontra com um erro formal. Apresentamos também
uma emenda para alterar no art. 2º a expressão “concorrer” por “participar”, para assim atender melhor os
objetivos do projeto.
III – VOTO
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 4, de 2013, com
as seguintes emendas:

DECISÃO DA COMISSÃO

EMENDA No 1 – CAEDU
Renumere-se o último artigo do Projeto de Lei
do Senado Jovem no 4, de 2013.
EMENDA No 2 – CAEDU
Altere-se no art. 2º do Projeto de Lei do Senado Jovem no 4, de 2013, a expressão concorrer por
participar.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Poderão ser oferecidas emendas até o final da
discussão.
Discussão do projeto e das emendas apresentadas. (Pausa.)
Alguém deseja discutir a matéria? (Pausa.)
Juliana Borges, por favor, compareça aqui à Mesa.
Alguém?
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE – Sr.
Presidente (Fora do microfone.).
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Aline Andrade.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu achei muito interessante a ideia, porque seria uma forma de premiar
pelo desempenho do aluno no decorrer da sua vida
escolar. Além disso, seria uma forma gradativa de o
estudante entrar no ensino superior por suas notas
no decorrer da sua vida, porque, como a gente sabe,
em muitos países ricos – e esse é o objetivo do Brasil,
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chegar aí –, o ingresso nas universidades é feito pela
nota durante sua vida escolar.
Contudo, todos nós sabemos que o nosso sistema de avaliação ainda não é muito eficiente.
Eu gostaria que vocês pensassem em aumentar
esse valor obtido, de 70% para 80%, ou em diminuir
esses 15%.
Eu gostaria de saber a opinião de vocês.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Victor
Cardoso.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senadores aqui presentes, eu gostaria de dizer que é
muito meritório esse projeto, não apenas por eu fazer
parte da Comissão, mas porque trata de um assunto
muito presente, principalmente na vida dos Senadores
aqui presentes.
É muito interessante essa questão, pois, muitas
das vezes, como foi muito ressaltado na minha Comis-
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são – e eu gostaria de ressaltar agora em plenário –,
o aluno faz todo um processo, passa anos estudando e, quando ele vai fazer a prova do Enem, por uma
questão de saúde ou de nervosismo, ele acaba sendo
prejudicado. Então, nós fizemos esse projeto no intuito
de também fazer com que o desempenho dos alunos
seja melhorado, sabendo que, no final do ensino médio, ele pode ter esses 15%.
A questão do número foi muito complexa, Senadora Aline. A questão é que nós achamos que 15%
retirados do Enem seria um número bom, porque, se
fosse mais que 15% – no caso, os 15% do sistema –,
talvez, fosse uma coisa muito fácil. Há Estados em que
o sistema de avaliação é um pouco mais fácil que os
outros. Nós tivemos esse debate ainda em comissão.
Então, nós achamos que 15% é um número excelente, um número viável e não torna o sistema algo fácil
e também não dificulta para os alunos participantes,
os alunos que estão participando do programa. Então,
é muito meritório.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Jéssica Horta.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu concordo com o Victor.
Acredito que a taxa de 15% seja adequada, porque, como ele falou, nós não temos o ensino dos países
ricos, que seria um ensino em que todas as pessoas
aprendem a mesma coisa, ao mesmo tempo. Como
nós temos um ensino muito desigual aqui, no Brasil,
eu acredito que 15% seja a taxa certa, porque não é
muito nem pouco.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de frisar a ideia, como
os meus dois colegas Antônio e Jéssica colocaram,
de que 15% seriam uma média justa, pois há certa
diferença nos ensinos, nas escolas. Algumas cobram
mais, exigem mais.
Também gostaria de ressaltar a importância da
dedicação ao longo do ensino médio. Seria uma forma
de recompensa daqueles alunos que se dedicam, estudam, muitas vezes, abrindo mão de outras atividades.
Eu gostaria só de esclarecer o método. Por exemplo, se uma universidade federal oferecer 100 vagas
para o Enem, dessas 100, 15% seriam reservadas ao
programa, ao MDEM. Para esses 15%, 85% da média
seriam do Enem somados aos 15% do Mérito do Ensino Médio. Corrijam-me se eu estiver errada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Maria Eduarda.
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A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Senadora
Daniela Moro, os 15% seriam para a média final do
estudante para ingressar no ensino superior. Ele seria
avaliado em 85% pela sua nota no Enem e 15% pelo
seu despenho durante toda a vida escolar, o que considero muito justo, já que seria mérito do aluno o seu
esforço durante toda a sua vida escolar.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Ana Luiza
Laet. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Bom, aumentar o
rendimento do aluno para 80% seria injustiça com ele,
porque, como nós sabemos, nem todas as escolas
têm o mesmo método educacional. E os 15% seriam
uma forma justa para ele ingressar. Realmente, como
a Senadora Maria Eduarda ressaltou, os 15% não
seriam oferecidos para ingresso dos alunos, e, sim,
como nota – os 15%.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Victor.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senadora Daniela, não são 15% das vagas oferecidas pelo Enem e
pelas universidades federais para o sistema. Na verdade, é forma de avaliação, porque você concorre...
Antigamente, pelo menos no meu Estado, 50%
eram do vestibular da UFPA e 50%, da nota obtida no
Enem. Agora, existe uma tendência a se tornar 100%
da nota do Enem. Daí, desses 100% do Enem, agora, 15% vão ser de uma média calculada nas principais disciplinas, e os outros 80% continuam sendo do
Enem. Está claro?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra ao Senador João Vitor.
Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada pela correção. Foi um
equívoco meu.
Esclarecendo melhor, a porcentagem de vagas,
na minha interpretação, seria um pouco diferente, mas
o Senador Antonio Victor explicou muito melhor.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – A porcentagem de
vagas oferecidas não tem... Na verdade, não há uma
porcentagem certa, porque temos um número muito
grande de alunos na rede estadual. Então, não há como
colocarmos uma porcentagem para ingresso deles.

NOVEMBRO DE 2013
138 Sexta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Senadora
Danielle Araújo, esclarecendo, no projeto não há uma
porcentagem. Todos os alunos de escola pública estariam concorrendo com esse mesmo programa, o MDEM.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Jhenifer Spagnol.
A SRª JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – E também nós não
podemos aumentar muito essa taxa de 15%, porque,
como está especificado no projeto, somente escolas
públicas participarão. Então, se nós aumentarmos
mais essa taxa, as pessoas de escolas particulares
sairão prejudicadas. Então, acho que 15% seria uma
taxa boa, até porque, 15%, a meu ver, faria com que
as pessoas que estão estudando em escolas particulares prefeririam estudar em escolas públicas para
participar do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Márcio Bugine.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR (Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu tenho uma pergunta: então, a medida só vale para escolas públicas?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Respondendo-lhe,
Senadora Maria Eduarda, o que eu disse foi exatamente
isto: não há vaga limitada para os alunos ingressarem
no ensino superior se eles forem já alunos das escolas
estaduais. Estou ressaltando que são só os 15% da
avaliação do ensino médio, e não há porcentagem para
eles entrarem. Se todos receberem os 15% e forem
adequados para ingressar, eles terão direito às vagas.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Jhenifer Spagnol.
A SRª JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu acho que teria
que ser somente para escolas públicas para, enfim, estimular as pessoas a estudarem em escolas públicas,
porque, muitas vezes, o ensino em escolas públicas é
desvalorizado. Então, acho que sendo somente em escolas públicas seria mais justo, porque, normalmente,
quem estuda em escolas particulares está mais apto
e preparado para fazer o Enem.
Então, essa porcentagem está boa, a meu ver.
Este projeto será em escolas públicas, para quem estudou todo o ensino médio em escolas públicas. Eu
acho que essa seria a forma certa e correta.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Concedo a palavra à Senadora Daniela Moro.
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A SRª DANIELA MORO (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – No Enem, nós temos as matérias
que estudamos na escola, propriamente, distribuídas
em áreas, bem como uma redação. Aí existe um questionamento: no ensino médio, poderia ser inclusa uma
matéria de redação?
O que nós especificamos aqui são as matérias
da grade básica que são: Português, História, Geografia, Matemática, Física, enfim, as que estão contidas
no art. 2º. A matéria Redação ficaria a cargo do Enem
bem como incluída na matéria Português.
Por exemplo, se fosse adotada uma didática de
notas por matéria, uma dessas notas poderia ser a
de redação. Mas isso ficaria a cargo do trabalho da
escola, e não na nossa competência de anexar à lista
de matérias.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON (Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Gostaria de abrir um questionamento a respeito deste projeto, porque ele tem
dois lados: ele pode tanto estimular que os alunos se
dediquem mais aos estudos e se empenhem mais desde o primeiro ano do Ensino Médio, como pode tornar
mais frouxo o sistema de avaliação, porque o professor
pode vir a se sentir culpado. “Se eu estou dando uma
nota menor do que sete para o meu aluno, eu estou
prejudicando a entrada dele numa faculdade federal.”
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Andrisley.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Respondendo
à pergunta da nossa Senadora Daniele, acredito que
não porque o ingresso do aluno na faculdade federal
seria mérito total dele, e o professor não deveria se
sentir culpado porque estaria exercendo a sua função.
Outro ponto que gostaria de expor aqui é que
concordo com o que a Senadora Jhenifer falou e que
acho muito importante que este projeto seja aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Victor.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA (Para discutir. Sem revisão do orador.) – Gostaria
apenas de tecer alguns comentários em relação ao
que a Daniele falou.
Existe aqui no parecer uma emenda que troca
a palavra – os senhores me ajudem – “concorrer” por
“participar”, é isto? Ou seja, Daniele, o aluno tem que
se inscrever. Então, aqueles que não querem ou não
têm interesse algum obviamente não irão se inscrever,
e aqueles que querem poderão participar de maneira mais justa. Não tem como afrouxar. Não sei. Varia
de Estado para Estado. Não posso afirmar com muita
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precisão. Mas tornaria algo muito... Para mim seria um
pouco mais democrático dentro das escolas, daí cada
Estado faria...
Outra questão também que muita gente está pontuando é em relação às disciplinas que serão avaliadas
no sistema. Muita gente está questionando a disciplina
Educação Física como forma avaliativa; outros estão
questionando, como o Rayesley colocou, as disciplinas Filosofia, Sociologia, que são matérias que menos
forçam o aluno. Daí, deveríamos pensar nisto: será
que vale a pena colocar essas três disciplinas como
forma avaliativa?
Apenas como forma de reflexão dos Senadores
que irão depois aprovar as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Loysleny.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Gostaria de ressaltar que
concordo plenamente com a Daniele Verza, porque,
em outras reuniões, chegamos à conclusão de que
a realidade das escolas entre nós é muito diferente.
Nunca sabemos o que se passa em outra escola, porém as escolas, sim, poderiam facilitar esse ingresso
do aluno. Concordo que estes 15%...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – A escola,
o professor em si, porque é quem avalia a nota. Quando falei escola, eu me referi aos professores. Eles poderiam facilitar o ingresso do aluno nesse programa.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Quero ressaltar
que a intenção do projeto não é facilitar o ingresso
dos alunos no nível superior, mas sim ajudá-los como
base do Ensino Médio. Já que o Enem é a avaliação
do Ensino Médio, o Ensino Médio também deve ser
avaliado no decorrer das notas do Ensino Médio, e não
facilitar a entrada dos alunos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Aline.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Respondendo à
pergunta do Senador Antonio, acho que caberia, sim,
acrescentar Filosofia e Sociologia, pois quem fez o
Enem este ano percebeu que caíram muitas questões
sobre essas duas matérias.
Gostaria de lembrar a V. Exªs que estamos falando de escola pública, de sistema de avaliação falho, de
escolas e escolas, de professores que literalmente dão
notas. Gostaria que vocês pensassem nessa realidade.
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Esse projeto é muito interessante, porque visa
premiar realmente o esforço do aluno no decorrer da
sua vida. Mas, como falei, são escolas e escolas.
Nosso sistema educacional, sistema de avaliação
deveria ser completamente reformulado para isso ou
começar sua reformulação. Acho que vocês deveriam
pensar nisso. Por isso, propus que V. Exªs pensassem
em aumentar esses 70% da média.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Com a palavra a Senadora Maria Eduarda.
A SRa MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Lembro ao
Senador Antonio Victor que um bom aluno vai se esforçar em qualquer matéria. Independentemente de
considerar uma mais importante do que a outra, ele
vai conseguir uma boa nota em todas. E se a matéria
de Educação Física – assim como Filosofia e Sociologia – é obrigatória na grade curricular, com certeza
ela é de grande importância.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Márcio Bugine.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR (Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu discordo muito,
porque, em alguns momentos – até comigo mesmo
já aconteceu –, eu fiquei sem professor de algumas
matérias. Pode ter acontecido com outra pessoa aqui.
Eles lançam “cinco”. Então, vamos colocar: vou ficar
com cinco. Fiquei sem professor o ano inteiro, “cinco”,
“cinco”, “cinco”, “cinco”, dá vinte. Aí, em uma matéria,
por exemplo, como Geografia, que eu já fiquei sem
professor, eu ficaria com uma média inferior a sete, e
não poderia concorrer? Isso seria extremamente injusto, pela falta de profissionais qualificados.
E, pensando no âmbito federal, nós temos que
pensar em todos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Victor.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de dizer à Senadora Eduarda que, se ela estivesse
prestando atenção, eu tinha dito que quem falou foi o
Senador Rayesley.
Então, no próximo comentário, cite-o, por favor.
A questão da Aline foi aquilo que eu lhe falei
quando você comentou em relação ao “C+” ou “C-”,
exatamente por isso. De repente, o Estado, a escola,
os professores tentam facilitar, daí ele só iria facilitar
15%. Então, seria um número pequeno, não seria um
número grande como eram os vestibulares da escola,
50%. Aí, sim, o aluno seria beneficiado, muito beneficiado, porque ele faria o Enem com peso de 50%. Daí
ele vai fazer, ele vai participar, isso se ele quiser par-
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ticipar. Ele vai concorrer apenas a 15%. E fica melhor,
para não ficar um número alto, um percentual alto.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – A palavra será apenas concedida agora a
Jheniffer, Ana Luiza, Daniela Moro, Danielle Araújo,
Loysleny, Rayesley e Maria Eduarda, para encerrarmos a discussão.
Senadora Jheniffer Spagnol.
A SRa JHENIFFER MEZZOMO SPAGNOL (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu acho que tem
que ser feita uma emenda para incluir um inciso XIII
com a matéria Arte, porque muitas vezes notamos que
caem perguntas no Enem sobre arte. Então, eu acho
justo colocar uma 13a matéria, que seria Arte.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ana Luiza.
A SRª ANA LUIZA CABRAL LAET (Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Reforçando o que a Aline
falou, eu concordo. E, também em relação à redação,
eu inseri a redação na avaliação porque ela tem um
peso muito grande junto com a arte. Mas a arte já seria trabalhada em História da Arte. Então, seria isso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Dani Moro.
A SRª DANIELA MORO (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Foi mencionado o fato de o professor se sentir culpado em relação ao desempenho
do aluno. A meu ver, o professor é responsável por
ministrar a matéria e passar os conhecimentos, não
por dar nota. Nota é mérito do aluno, é decorrente do
esforço do aluno. Se você tirou 5, não foi o seu professor que lhe deu a nota 5. Pelo menos, teria de ser
esta a ideia: você ter como nota o que você tirou. Por
isso, usamos a expressão “mérito”.
O Márcio comentou que, na escola dele, quando
ele ficou sem professor, eles atribuíram uma média.
Isso depende da didática de cada escola. Por exemplo, fiquei sem professor de Inglês por dois bimestres.
O que aconteceu? A escola nos passou o conteúdo,
algo que pudéssemos estudar mesmo sozinhos. Então,
essa nota não foi prejudicada.
Acredito que essa parte depende da didática de
cada escola.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Explicando para o
Senador Márcio também, quero dizer que, se ele tirou
essa média, nós avaliaremos o total, que seriam 15%,
e tiraríamos a porcentagem da nota dele. Isso não quer
dizer que ele não poderia concorrer.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniele Verza.
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A SRª DANIELE VERZA MARCON (Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu só gostaria de
dizer que, quanto à inclusão da matéria Arte, eu não
concordo, porque muitas escolas não têm a disciplina
Arte inclusa no currículo. Por exemplo, na grade curricular da minha escola, há uma hora de Arte, que não
é trabalhada como um todo. Não estudamos todos os
aspectos da arte, para que caia essa avaliação. Então,
discordo dessa parte.
Sobre o mérito que a Dani Moro comentou, ela
disse uma expressão interessante: “Há a didática de
cada escola”. Então, essa não pode ser uma lei federal
se tu consideras escola por escola, porque são realidades muito diferentes. Esse âmbito deve ser nacional.
Na escola dela, isso é trabalhado assim; na minha
escola, isso foi trabalhado de forma diferente, quando
eu estava sem professor de Química; e, na escola do
Márcio, isso foi tratado de outro jeito.
Então, não podemos estipular uma lei que nos
obrigue a fazer de uma forma, se cada escola lida com
isso de uma maneira.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Rayesley Ricarte.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA (Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em relação às disciplinas
de Sociologia, de Filosofia e de Educação Física, acredito que nelas há uma forma mais flexível de se obter
nota. O que, hoje em dia, pesa mais nas avaliações
internas, nos Estados, como, por exemplo, no Sadeam, são as ciências da área de linguagem, ciências
humanas e ciências exatas. Então, para esse programa, sugiro que as matérias sejam mais voltadas para
Português, História, Geografia, Matemática, Física,
Química, Biologia e Língua Estrangeira.
Com eu estava dizendo, as avaliações externas
pegam apenas as matérias da área de linguagem e
de exatas.
Há outra coisa em relação às matérias de Sociologia e de Filosofia. Creio que a maior parte dos
Jovens Senadores prestou o Enem neste ano. Pergunto a vocês se, durante as aulas de Filosofia e de
Sociologia, os assuntos que caíram no Enem foram
discutidos em sala de aula.
Digo, pela minha cidade, que o que mais se vê
nas aulas de Filosofia e de Sociologia – isto não deveria acontecer, pois elas deveriam trabalhar temas mais
voltados à sociedade, à política – são filmes. O professor passa um filme, você faz um breve comentário e
obtém uma boa nota. Então, creio que essas disciplinas sejam mais flexíveis quanto à obtenção de nota.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Concedo a palavra à Senadora Maria Eduarda.
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A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Para discutir. Sem revisão da oradora.) – No Enem,
há a área de ciências humanas, que abrange bastante os temas que são tratados nas aulas de Filosofia e
de Sociologia.
E, sim, Sr. Senador Rayesley Ricarte, na minha
escola, foram ministrados muitos desses conteúdos
que caíram no Enem. E não se esqueça de que acabamos de aprovar o Projeto de Lei nº 3, que dá mais
rigor aos conteúdos que serão ministrados nas aulas
especialmente de Filosofia e de Sociologia. Esse Projeto foi aprovado por unanimidade.
Então, creio que muita gente considera importantes as disciplinas de Filosofia, de Sociologia e de
Educação Física também.
Eu gostaria de esclarecer ao Senador João Vitor que eu estava bastante atenta ao seu primeiro
comentário. Expressei minha reflexão e conclusão,
direcionando-me a ele, porque foi ele quem enfatizou
a questão de que deveríamos dar mais destaque a
essas disciplinas.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Encerrada a discussão, votaremos agora
em turno...
Foram apresentadas três emendas de Plenário
ao projeto que serão lidas pela Secretária.
Concedo a palavra à Senadora Secretária Maria Eduarda.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Com licença, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Questão de ordem!
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Eu gostaria de apresentar uma emenda, para que se suprimisse do parágrafo único do art. 2º o inciso XII, que
cai Educação Física.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Formalize a emenda, por favor.
A SRª DANIELA MORA – Peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Márcio.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Eu
também gostaria de propor uma emenda. No art. 2º,
em vez do valor total de cada disciplina, que isso seja
feito para todas as disciplinas. Aí ficaria mais justo,
porque, no caso, uma só disciplina pode me tirar da
concorrência. Ao colocar todas as disciplinas, há 70%
do total. Ficaria mais justo.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela Moro.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Peço a palavra para
uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Márcio Bugine, oficialize a emenda.
A SRª DANIELA MORO – Eu gostaria de fazer
uma emenda também, anexando a disciplina de Artes.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Formalize a emenda.
Senador João Vitor.
O SR. JOÃO VITOR SILVA– Eu gostaria de confirmar a falar da...
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Peço-lhe um minuto!
Senadora Daniela Mora, a Emenda nº 4 já está
posta no sentido de incluir as disciplinas de Artes.
A SRª DANIELA MORO – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador João Vitor.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Eu gostaria de fazer uma correção na fala da Senadora Maria Eduarda
quando ela citou João Vitor, pois acho que ela estava
querendo dizer Antonio Victor.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Sim, perdão! Eu gostaria de falar Antonio Victor.
A SRª BEATRIZ VITALINO BORGES PEREIRA
– Eu queria propor uma emenda. Concordo bastante
com essa lei proposta. A emenda seria feita no sentido
de propor que, no art. 2º, em vez de 720 dias, passasse a ser a data da publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Formalize a sua emenda, Beatriz. E não se
esqueça de pedir a palavra pela ordem quando for falar.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ana Paula.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Sabendo da importância das emendas, sugiro aos Exmos
Colegas Senadores que proponham emendas completas, não muitas emendas soltas, que, na maioria das
vezes, querem dizer a mesma coisa. Então, prestem
mais atenção às emendas que estão sendo propostas e façam suas emendas completas, porque ficam
muitas emendas, muitas coisas parecidas, e a gente
acaba se perdendo.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – A Senadora Maria Eduarda tem a palavra
pela ordem.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de
esclarecer ao Senador Márcio Bugine que ele propôs
que, em vez de serem 70% em cada uma das matérias, fossem 70% em todas as matérias, numa média
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geral. Eu gostaria de esclarecer que, em alguns Estados, como, por exemplo, no Tocantins, nas escolas
públicas, para você ser aprovado no ano, você precisa ter 70% da média em todas as matérias. Então, a
lei não faria muito diferença para alguns Estados. No
âmbito federal, deveríamos ter uma lei mais rigorosa.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Peço
a palavra pela ordem.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO –
Peço a palavra pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa)
– Senador Márcio.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Primeiro, as damas.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa)
– Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Estou formalizando
mais uma emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa) – Formalize-a.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO –
Como a Senadora Ana Paula falou, as emendas devem ser juntadas, já que todas querem dizer a mesma
coisa. Para acabar com essa discussão, por que não
avaliar todas as disciplinas do ensino médio?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa)
– Proponha a emenda.
A SRª DANIELA MORO – Peço a palavra pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa)
– Senadora Daniela.
A SRª DANIELA MORO (Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Como ela falou, se fossem todas
as disciplinas do ensino médio, existiria um impasse.
Por exemplo, as escolas agrícolas, pelo menos no meu
Estado, são públicas e federais. Ou seja, esses alunos que estudam nessas escolas também poderiam
ter esse acesso. Porém, eles não têm só as matérias
básicas. Eles possuem as matérias técnicas. Por isso,
foram estipuladas as matérias básicas mencionadas
aqui, senão isso se estenderia a outra forma de ensino
também, e as escolas técnicas teriam mais matérias.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa)
– Senadora Ana Paula.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS (Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Senadora Daniela
Moro, até onde eu sei, nessas escolas que há o médio
e o técnico, é avaliado sempre, em questões de vestibulares, o médio, a não ser que seu vestibular seja
específico na área do técnico. Entendido?
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O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento Costa)
– Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Eu concordo com a Senadora Daniela Moro, porque
há uma disparidade muito grande entre a qualidade
do ensino nas diversas regiões do nosso País, que é
um País de tamanho continental. Algumas escolas dos
Estados mais desenvolvidos podem ter matérias, como
Língua Estrangeira em Espanhol ou outras matérias
diferentes, que outras escolas não têm. Então, têm de
ser avaliadas apenas aquelas matérias que são obrigatórias na grade curricular nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador João Vitor.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES –
Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Jéssica.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Mas, quando a Daniela falou em abordar todas as matérias da
grade curricular, acho que ela se referiu a isto: a todas
as matérias que nós temos, todos nós juntos, sem as
extracurriculares ou as de cursos profissionalizantes.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Márcio Bugine.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR (Pela
ordem. Sem revisão do orador.)– Respondendo à Maria Eduarda, quero dizer que o Brasil é um País muito
grande, gente. Ela falou que, no Estado dela, é preciso
70% para ser aprovado. No meu Estado, são apenas
50%. Ela falou que não faria muita diferença, mas, no
caso do meu Estado, isso faria muita diferença. Esse
é o problema de aprovar algo assim.
A SRª DANIELA MORO – Peço a palavra pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela.
A SRª DANIELA MORO (Pela ordem. Sem revisão da oradora.)– É aí que nós evidenciamos a ideia,
Márcio, de estudar mais. É aí que entra essa parte.
Você não vai estudar para tirar 50%; você vai estudar
para tirar mais.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Chegar a 70% não é tão difícil.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Andrisley.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA – Lembro, Senador Márcio, que aqui não estamos
fazendo projeto de lei para Estados; nós os estamos
fazendo para o País. Eu só queria deixar isso bem claro.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senadora Ana Luiza. Não quer falar?
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Loysleny.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA (Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de lembrar aos
Jovens Senadores que há ainda dois projetos para serem discutidos e aprovados e que não temos tempo
suficiente para isso.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Márcio.
O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR (Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de lembrar que o meu Estado também faz parte do País. No
caso, a democracia não é a lei só da maioria. Quem
vai governar tem de governar para todos. Então, nós
temos de pensar em todas as unidades da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Willian.
O SR. WILLIAN ALEXANDER RAMOS – Eu
acho que nós não temos mais nada para argumentar,
porque já houve muitos argumentos. Acho que já podemos ir para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Estamos aguardando a formalização de uma
emenda para começarmos a votação. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Votaremos agora o projeto em turno único, sem
prejuízo das emendas.
Os Jovens Senadores e as Jovens Senadoras
que concordarem com o projeto permaneçam como
se encontram. O projeto, sem prejuízo das emendas.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado com um voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Votaremos agora as emendas. Iniciaremos
com a Emenda nº 1.
Por favor, Senadora Maria Eduarda, faça a leitura.
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A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA N° 1
Renumere-se o último artigo do Projeto de Lei
do Senado Jovem n° 4, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Lembrando que essa emenda é da Comissão e
é emenda de redação. Só para mudar o número, que
ficou errado.
Os Jovens Senadores que concordam com essa
emenda permaneçam em seus lugares. (Pausa.)
Emenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Votaremos agora a Emenda nº 2.
Por favor, Senadora.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA N° 2
Altere-se, no art. 2º do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 4, de 2013, a expressão “concorrer” por “participar”.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Os Jovens Senadores que concordam com essa
emenda permaneçam onde estão. (Pausa.)
Emenda aprovada.
Foi a mudança do termo “concorrer” para “participar”.
Emenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Votaremos agora a Emenda nº 3.
Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 3-PLENÁRIO
Suprima-se do parágrafo único do PLSJ nº 4,
de 2013, os incisos IX, X e XII.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – No caso, a Emenda nº 3 retira as disciplinas
Filosofia, Sociologia e Educação Física. O autor da
emenda foi o Jovem Senador...
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Rayesley Ricarte.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Os Jovens que concordarem com essa emenda
permaneçam em seus lugares. (Pausa.)
A emenda foi rejeitada com cinco votos a favor.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Leitura da Emenda nº 4.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 4-PLENÁRIO
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º do PLSJ
nº 4, de 2013, a seguinte redação:
Art. 2º, parágrafo único: inciso XII, Artes; inciso
XIII, Literatura.
Autora: Danielle Araújo.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Lembro que, com a aprovação da Emenda nº 4,
a Emenda nº 6 será prejudicada.
Por favor, Senadora, faça a leitura da Emenda nº 6.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Emenda nº 6 de Plenário: suprima-se do inciso XII do
parágrafo único do art. 2º do PLSJ nº 4, de 2013.
Autora: Daniele Verza.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Por ordem, Senadora Maria Eduarda, qual o inciso que vai ser suprimido?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Educação Física.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Educação Física.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Então, com a aprovação da Emenda nº 4, a
nº 6 será prejudicada.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Na Emenda nº 4, Educação Física é substituído
por Artes e é acrescentado Literatura. Já a Emenda
nº 6 só retira Educação Física.
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Os Jovens Senadores que concordarem com a
Emenda nº 4 permaneçam em seus lugares. (Pausa.)
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– Questão de ordem, Presidente.
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Antonio.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– Pode ser explicado uma última vez ou já foi votado?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Já foi votado.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– Já foi votado. O.k..
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela.
A SRª DANIELA MORO – Eu havia mencionado
que ia formular uma emenda em que fosse anexada
apenas a matéria Artes. Os senhores me falaram que
já haviam feito uma emenda semelhante.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Exato.
A SRª DANIELA MORO – Porém, a emenda
que eu ia sugerir era somente Artes, e não Literatura.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Mas são conflitantes. Qual é a Emenda nº 4?
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Nº 4. Dê-se ao parágrafo único do art. 2º do PLSJ nº 4,
de 2013, a seguinte redação: art. 2º, parágrafo único:
inciso XII, Artes; inciso XIII, Literatura.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Ou seja, substituiria Educação Física por
Artes e Literatura.
A SRª DANIELA MORO – Na emenda que eu
ia formular, apenas não seria nada substituído e, sim,
anexado à matéria Artes.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Mas não iria substituir no caso, perdão. Seriam
acrescentadas as disciplinas Artes e Literatura.
A SRª DANIELA MORO – E Literatura não poderia
ser especificada em Português? Porque, por exemplo,
eu estudo Português e Literatura.

O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – O autor quis manter a redação dessa forma.
A SRª DANIELA MORO – Daí eu não pude colocar a minha emenda, porque foi relacionada à semelhança, e me senti prejudicada. Eu ainda posso
formular a emenda?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Já foi encerrada a discussão dessa emenda.
Senadora Daniela Moro, a senhora pode destacar
essa expressão para ser votada depois, separadamente.
A Emenda 4 foi rejeitada por 14 votos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Passaremos agora à votação da Emenda nº 5.
Votaremos agora a Emenda nº 6, já que ela não
foi prejudicada com a votação da Emenda nº 4.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –

O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Essa emenda é a que elimina a disciplina
Educação Física da grade.
Os Senadores que concordam permaneçam em
seus lugares. (Pausa.)
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– Presidente, quem permanece é porque quer tirar,
quer suprimir o inciso XII?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Isso. Quem permanece quer retirar a disciplina da grade.
O SR. ANTONIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– O.K.. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Quem rejeita a emenda levante-se. (Pausa.)
A emenda foi aprovada com 10 votos pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Votaremos agora a Emenda nº 5.
Por favor, Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –

EMENDA Nº 6-PLENÁRIO
Suprima-se o inciso XII do parágrafo único do
art. 2º do PLSJ nº 4, de 2013.
Autora: Daniele Marcon.
É a seguinte a Emenda na íntegra:

EMENDA Nº 5-PLENÁRIO
Renumerem-se os incisos do parágrafo único
do art. 2º do PLSJ nº 4, de 2012.
Autora: Ana Paula Feitosa.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Essa emenda foi uma correção de redação, pois
pularam do inciso VI para o inciso VIII.
Os Senadores que concordam com essa emenda
permaneçam nos seus lugares. (Pausa.)
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Eu gostaria que fosse
melhor explicada essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Foi uma correção de redação, pois não colocaram
o inciso VII. Colocaram inciso VI e pularam para VIII.
A SRª DANIELA MORO – Obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Os Senadores que concordarem permaneçam em
seus lugares. (Pausa.)
Emenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Passaremos agora à Emenda nº 7.
Por favor, Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 7-PLENÁRIO
Dê-se ao art. 2º do PLJS nº 4, de 2013, a seguinte redação: art. 2º – do valor total de todas
as disciplinas.
Autoria do Jovem Senador Márcio Dias.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Essa emenda substitui o termo “cada” pelo
termo “todas”, ou seja, em vez de ser “70% da média
de cada disciplina”, será “70% da média de todas as
disciplinas”.
Os Senadores que concordam permaneçam em
seus lugares. (Pausa.)
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO –
Questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO – O
senhor poderia explicar novamente, porque eu acho
que não conseguiram entender.
Já que estão abolindo, tirando algumas disciplinas,
então não pode ser de todas as disciplinas, porque temos disciplinas obrigatórias. Se for cada disciplina, nós
tiraremos Educação Física e ficaremos prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Explique de novo. Eu não entendi.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO – O
Senador Márcio propôs que sejam de todas as disciplinas, as que estão citadas.
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O SR. MÁRCIO DIAS BUGINE JÚNIOR – Pela
ordem.
No caso, seriam de todas as disciplinas aqui citadas, eu acho.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Danielle, ele propõe que seja a média geral,
a união de todas. O projeto propõe que seja individual, cada um.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO –
Sim. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Quem aprova o projeto permaneça como está.
Quem é contrário se levante. (Pausa.)
Emenda rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Emenda nº 8, por favor, Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 8-PLENÁRIO
Dê-se ao art. 2º do PLSJ nº 4 a seguinte redação: art. 2º – esta lei entra em vigor após
decorridos 365 dias da data de sua publicação.
Autora: Jovem Senadora Beatriz Vitalino.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Essa emenda diminui o tempo para a entrada da
lei em vigor de 720 dias para 365 dias.
Os Senadores que concordarem com essa emenda permaneçam em seus lugares. (Pausa.)
A emenda foi aprovada com dois votos contrários.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Emenda nº 9, por favor, Senadora.

A SRª DANIELE VERZA MARCON – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Na Emenda nº 9, é suprimido o parágrafo único,
e são colocadas todas as disciplinas para avaliação.
Não só essas que estão aqui.
Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Essa emenda não é conflitante com as outras aprovadas, já que
já foi suprimida a Educação Física? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Na Emenda nº 9, é retirado o parágrafo único
e passam a valer todas as disciplinas que você está
cursando no ensino médio. É diferente da 7, porque,
na 7, são todas as mencionadas aqui. Já a 9 retira
o parágrafo único e coloca todas as disciplinas que
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A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 9-PLENÁRIO:
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação: art. 2º, parágrafo único: para efeito do disposto nesta lei, serão
avaliadas todas as disciplinas do ensino médio.
Autoria: Jovem Senadora Danielle Araújo.
É a seguinte a Emenda na íntegra:

você cursa no ensino médio, independente dessas
aqui enunciadas.
Os Senadores que concordam com a emenda
permaneçam como estão. (Pausa.)
A emenda foi rejeitada, com sete votos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Emenda nº 10, por favor, Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 10-PLENÁRIO:
Acresça-se ao parágrafo único do art. 2º do
PLSJ nº 4, de 2013, o seguinte inciso: “Art. 2º.
(...) XIII – Artes”. De autoria da Jovem Senadora Daniela Moro.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Essa emenda acrescenta Artes às demais
disciplinas do parágrafo único do art. 2º.
Os Jovens Senadores que concordam, por favor,
permaneçam como estão. (Pausa.)
A emenda foi rejeitada, com 15 votos contra.
A matéria aprovada vai à Comissão Organizadora
pra a redação final e, posteriormente, à Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42,
de 2010, do Senado Federal, para constituir sugestão
legislativa, que, se aprovada naquela Comissão, passará a tramitar como projeto de lei do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Julgaremos, agora, o Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 5, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 5, de 2013, de autoria dos Jovens Senadores Aline da Conceição Andrade,
Beatriz Borges Pereira, Layanne Almeida Cezário, Rayesley Ricarte Costa e Willian Alexander Ramos, que dispõe sobre a ampliação
da participação da União no financiamento da
educação, destino dos recursos e fiscalização.
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Parecer favorável da Comissão de Gestão e
Financiamento da Educação.
Relatora: Maria Eduarda Nunes da Silva.
Concedo a palavra à Senadora para a leitura do
parecer.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Parecer nº
5, de 2013, da Comissão de Gestão e Financiamento
da Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem
nº 5, de 2013, de autoria da Subcomissão de Financiamento da Educação e Cidadania, que dispõe sobre a
ampliação da participação da União no financiamento da educação, destino dos recursos e fiscalização.
Relator: Jovem Senadora Maria Eduarda Nunes
da Silva.
Relatório.
Projeto de Lei do Senado Jovem nº 5, de 2013,
de autoria da Subcomissão de Financiamento da Educação e Cidadania, cuja ementa é descrita acima.
De acordo com o projeto, a União deverá dobrar
sua participação no financiamento da educação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no prazo de dois anos. Os recursos adicionais deverão ser
investidos na estrutura escolar, na valorização dos profissionais da educação, na formação de professores,
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na instalação de laboratórios de informática, ciências
e linguagem e na adaptação das salas de aula para
a utilização de novas tecnologias. Além disso, tais recursos não poderão ser transferidos para os entes que
deixarem de pagar o piso salarial do magistério público.
A formação dos professores será nas disciplinas em que há carências de profissionais e atenderá,
prioritariamente, àqueles que atuam em áreas para as
quais não são especializados.
O projeto em tela cria também um portal interativo nas redes sociais com informações sobre o volume de recursos financeiros transferidos, seu destino
e aplicação. Cria ainda, em cada escola pública, um
conselho de acompanhamento dos investimentos em
educação, composto por alunos, trabalhadores da
educação e comunidade local.
Ao justificar sua iniciativa, afirmam os autores
que o aumento dos recursos possibilitará melhorar as
condições de trabalho dos professores, possibilitará
ganhos salariais e melhor infraestrutura das escolas.
Análise.
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sobre o aspecto constitucional, não há óbices a
apontar. No mérito, concordamos com os autores em
parte, porque um dos grandes problemas da educação
no País é a falta de recursos.
Acreditamos que é preciso melhorar substancialmente a infraestrutura das escolas públicas, em
especial quanto ao uso de novas tecnologias por meio
da informatização das salas de aula. Também é importante a valorização dos profissionais da educação e a
formação de professores.
Acreditamos também que é crucial a instalação
de laboratórios de ciências e linguagens para somar
aos de informática já existentes.
A criação de um portal interativo para o acompanhamento da aplicação dos recursos para a educação
contribui sobremaneira para a transparência e para o
exercício da cidadania por meio do controle.
Salientamos que deverá ser feita a revisão da
enumeração dos artigos do referido projeto para evitar a duplicidade.
Com o intuito de aprimorar o projeto dos nobres
Jovens Senadores, oferecemos algumas sugestões
na forma de emendas.
Voto.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem nº 5, de 2013, com
as seguintes emendas:
Emenda nº 1.
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O art. 3º do Projeto de Lei do Senado Jovem n°
5, de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
(...)
IV – Instalação, ampliação e aprimoramento
de laboratórios de informática, de ciência e
de linguagem.
§ 2º Os recursos de que trata o art. 2º não
poderão ser transferidos para os entes que
deixarem de pagar o piso salarial profissional
do magistério público, decorridos dois anos da
vigência desta lei.”
Emenda nº 2.
O art. 4º do Projeto de Lei do Senado Jovem n°
5, de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4º. A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal deverão dar ampla divulgação,
com informações inteligíveis, sobre o volume
de recursos financeiros investidos na educação, seu destino e aplicação nas instituições
públicas de ensino.”
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N° 5, DE 2013
Da COMISSÃO DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO sobre o Projeto
de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2013, de
autoria da subcomissão de Financiamento
da Educação e Cidadania, que dispõe sobre a ampliação da participação da União
no financiamento da educação, destino dos
recursos e fiscalização.
RELATOR: Jovem Senadora MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2013,
de autoria da subcomissão de Financiamento da Educação e Cidadania, cuja ementa é descrita acima.
De acordo com o projeto, a União deverá dobrar
sua participação no financiamento da educação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no prazo de dois anos.
Os recursos adicionais deverão ser investidos na
estrutura escolar, na valorização dos profissionais da
educação, na formação de professores, na instalação
de laboratórios de informática, ciências e linguagem,
e na adaptação das salas de aulas para a utilização
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de novas tecnologias. Além disso, tais recursos não
poderão ser transferidos para os entes que deixarem
de pagar o piso salarial do magistério público.
A formação dos professores será nas disciplinas
em que há carência de profissionais e atenderá, prioritariamente, aqueles que atuam em áreas para os quais
não são especializados.
O projeto em tela cria um portal interativo nas
redes sociais com informações sobre o volume de recursos financeiros transferidos, seu destino e aplicação. Cria ainda, em cada escola pública, um conselho
de acompanhamento dos investimentos em educação
composto por alunos, trabalhadores da educação e
comunidade local.
Ao justificar sua iniciativa, afirmam os autores
que o aumento dos recursos possibilitará melhorar
as condições de trabalho dos professores, possibilitar
ganhos salariais e melhor infraestrutura das escolas.
II – ANÁLISE
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, não há óbices a
apontar.
No mérito concordamos com os autores, em parte,
que um dos grandes problemas da educação do País é
falta de recursos. Acreditamos que é preciso melhorar
substancialmente a infraestrutura das escolas públicas,
em especial quanto ao uso de novas tecnologias por
meio da informatização das salas de aula.
Também é importante a valorização dos profissionais da educação e a formação de professores.
Acreditamos também que é crucial a instalação de
laboratórios de ciências e linguagem para somar aos
de informática, já existentes.
A criação de um portal interativo para o acompanhamento da aplicação dos recursos para a educação
contribui sobre maneira para a transparência e para o
exercício da cidadania por meio do controle.
Salientamos que deverá ser feita revisão da enumeração dos artigos do referido projeto para evitar a
duplicidade. Com o intuito de aprimorar o projeto dos
nobres Jovens Senadores, oferecemos algumas sugestões na forma de emenda.
III – VOTO
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2013, com
as seguintes emendas:
EMENDA N° 1
O art. 3° do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5,
de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 3° ............................................................
....................................................................... .
IV – instalação, ampliação e aprimoramento
de laboratórios de informática, de ciência e
de linguagem;
............................................... .........................
§ 2° Os recursos de que trata o art. 2° não
poderão ser transferidos para os entes que
deixarem de pagar o piso salarial profissional
do magistério público, decorridos dois anos da
vigência desta Lei.”
EMENDA N° 2
O art. 4° do Projeto de Lei do Senado Jovem n°
5, de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4° A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal deverão dar ampla divulgação,
com informações inteligíveis, sobre o volume
de recursos financeiros investidos na educação, seu destino e aplicação nas instituições
públicas de ensino.”
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013.

IV – DECISÃO DA COMISSÃO
A Comissão de Gestão e Financiamento da Educação, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data,
aprova o Relatório, que passa a constituir o Parecer
da Comissão, favorável ao Projeto de Lei do Senado
Jovem n° 5, de 2013, com as Emendas nOS 1 e 2.
EMENDA N° 1
O art. 3° do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5,
de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3° ............................................................
...................................................................... ..
IV – instalação, ampliação e aprimoramento
de laboratórios de informática, de ciência e
de linguagem;
.................................................................. ......
§ 2° Os recursos de que trata o art. 2° não
poderão ser transferidos para os entes que
deixarem de pagar o piso salarial profissional
do magistério público, decorridos dois anos da
vigência desta Lei.”
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EMENDA N° 2
O art. 4° do Projeto de Lei do Senado Jovem n°
5, de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4° A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal deverão dar ampla divulgação, com
informações inteligíveis, sobre o volume de recursos
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financeiros investidos na educação, seu destino e aplicação nas instituições públicas de ensino.”
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013.
– Jovem Senador WILLIAN ALEXANDER RAMOS,
Presidente; – Jovem Senadora MARIA EDUARDA
NUNES DA SILVA, Relatora.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Poderão ser oferecidas emendas até o final da
discussão.
Discussão do projeto e das emendas apresentadas. (Pausa.)
Alguém?
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senadora Jéssica Horta.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria fazer
uma pergunta. Alguém falou sobre o portal do Poder
Executivo. Como ficaria aqui a criação do portal digital?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Frisando a ideia da
Jéssica, não compete ao Legislativo, pelo que foi mencionado, e sim ao Executivo, a criação de portais.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senador Rayesley Ricarte Costa.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA – Respondendo à pergunta das Jovens Senadoras, essa propos-
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ta já foi apresentada em emenda. No caso, tiraremos.
Não será mais por meio do portal. Então, a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão
dar ampla divulgação, com informações inteligíveis,
sobre o volume de recursos financeiros investidos em
educação, seu destino e aplicação nas instituições públicas de ensino. Então, não será pelo meio de portal.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senadora Loysleny Elias França.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Alguns
Senadores aqui presentes ficaram em dúvida em relação ao projeto. Gostaria que os Jovens Senadores
esclarecessem um pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Gostaria de
comentar a respeito de duas coisas. Sobre a Emenda
nº 1, que fala que os recursos de que trata o art. 2º
não poderão ser transferidos para os entes que deixarem de pagar o piso salarial profissional do magistério
público, decorridos dois anos da vigência dessa lei.
Acho que esse período deve ser mais estreito, deve
ser de um ano.
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E, a respeito do portal, acho que não precisa ser
obrigatório. Como comentaram, é obrigação do Poder
Executivo, mas pode ser modificado o termo. Então,
ao invés de ser “será criado um portal” passar a ser
“poderá ser criado um portal”, porque ficaria a cargo
de quem for aplicar.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senador Rayesley Ricarte Costa.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA – Em relação ao prazo de dois anos, colocamos inicialmente
que seria a partir da publicação da lei. No caso, os
Estados que pagam o piso salarial dos professores já
receberiam diretamente os novos recursos e os que
não pagassem o piso salarial não receberiam.
E o que foi colocado em nossas comissões foi o
seguinte: que o Estado precisaria de um tempo para
se adequar à nova lei. Então, delimitamos o tempo de
dois anos. Houve também a sugestão de um ano, mas
achamos pouco, em meio às discussões. Por isso, prorrogamos o prazo para dois anos. É isso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Por favor, Senadora Maria Eduarda, leia a
Emenda nº 2 novamente.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Emenda nº 2.
O art. 4º do Projeto de Lei do Senado Jovem nº
5, de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 4º A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal deverão dar ampla divulgação,
com informações inteligíveis sobre o volume
de recursos financeiros investidos na educação, seu destino e aplicação nas instituições
públicas de ensino.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Quem deseja a retirada do portal pode aprovar
a Emenda nº 2 na hora da votação, porque a Emenda
nº 2 retira o portal e atribui à União, aos Estados e aos
Municípios a função de divulgarem informações inteligíveis sobre esses recursos financeiros destinados à
educação pública.
Senadora Beatriz.
A SRª BEATRIZ VITALINO BORGES PEREIRA – Retratando novamente, a segunda emenda tira
o portal e coloca como divulgação a mídia, os jornais,
coisas diferentes, para dar ampliação e não tirar, dar
a ordem para o Executivo.
Queria esclarecer, pois haviam me perguntado,
não entenderam bem a proposta. A proposta é o dinheiro que a União investe. Antigamente, a percentagem,
se não me engano, não me lembro da percentagem,
mas queria ampliar o investimento da União para um
percentual de 100% transferido apenas para educação.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ágata Pereira.
A SRª ÁGATA PEREIRA – Gostaria de fazer um
questionamento sobre esse percentual de 100%. De
onde sairia esse dinheiro para colocar todo esse percentual como investimento na educação?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Aline Andrade.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE –
Esclarecendo melhor o projeto, primeiramente o dinheiro sairia dos impostos, todos os impostos, sejam
eles quais forem, pois sabemos que o brasileiro é o
que mais paga impostos.
Em meio a nossas discussões, chegamos à conclusão de que não seria inviável para a União. E o objetivo do projeto seria aumentar a participação da União
no financiamento da educação em Estados, Municípios
e no DF, estabelecer onde e como esses recursos seriam aplicados e fiscalizá-los, saber como, onde e se
realmente estão sendo destinados para a educação,
e havendo progresso nesses investimentos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Samuel.
O SR. SAMUEL DA SILVA ANDRADE – Eu só
queria atentar aqui que há dois artigos 5o.
A SRa ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE – Vocês podem apresentar emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ágata.
A SRa ÁGATA PEREIRA – Eu gostaria de dizer
que a Senadora Aline falou que sairia dos impostos e
que a gente paga altos impostos. Mas a gente paga
altos impostos que já são investidos. Então, aumentariam-se os impostos para haver maior investimento?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Andrisley.
A SRa ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA
– É direcionado à Senadora Aline.
Senadora Aline, a gente não pode ser hipócrita
e dizer que não existem projetos tramitando dentro da
Casa em relação ao financiamento de projetos relacionados à educação. Então, nós temos que ver que
esses impostos podem e devem ser direcionados a
outros projetos de maior importância. Para mim, este
projeto não é viável.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Rayesley Ricarte.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda, do
Estado do Ceará.
Queria primeiro cumprimentar V. Exa pela excelente condução dos trabalhos do Senado Jovem, cum-
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primentar todos os jovens brasileiros que participam
desta experiência e, especialmente, a minha Bancada,
a Bancada do Estado do Ceará. Portanto, parabéns a
V. Exa, a todos os jovens e à turma do Ceará, que está
se preparando para, daqui a alguns dias, assumir a
direção do nosso País.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Muito obrigado.
Senador Rayesley Ricarte, retome a palavra,
por favor.
O SR. RAYESLEY RICARTE COSTA – Eu não
entendo o porquê de dizer que o projeto não é viável.
A nossa intenção é que a União participe mais efetivamente. Ela já participa, disponibilizando aos Estados,
Municípios e ao Distrito Federal recursos para a educação. Nossa intenção é que esses recursos dobrem.
Nós sabemos que o nosso sistema educacional
hoje carece de tudo, tanto em termos de infraestrutura nas escolas, qualificação de profissionais e a falta
desses profissionais.
Você falou que o projeto não seria viável. Nós, por
acaso, poderemos banalizar a educação? Poderemos
esquecê-la, sabendo que o futuro da Nação depende
da educação?
A União já disponibiliza recursos. Há os recursos
obrigatórios e os recursos voluntários também. Então,
que esses recursos possam ser duplicados para investimento na infraestrutura e incremento da própria Nação.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Eu gostaria
de dizer que concordo completamente com o Senador Rayesley. Este projeto não é apenas viável como
é totalmente necessário em nossa realidade, porque
a gente sabe muito bem, a gente vivencia no dia a dia
o descaso com a educação.
Também concordo com a Senadora Ágata quanto
ao financiamento. Este projeto é muito importante. O
volume de 100% seria dobrar todo esse investimento.
Mas de onde ele vai sair é um questionamento também necessário.
Essa parte da criação do conselho para avaliar,
envolvendo escola, comunidade e alunos é muito importante. Gostei muito dessa ideia, porque é um meio
de integrar a comunidade com a escola, pais, alunos.
Ele está integrando.
Este projeto trata de muitos âmbitos necessários
a nossa educação. Então, ele é muito viável.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Danielle Araújo.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO –
Concordo plenamente com o jovem Senador Rayes-
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ley, porque de onde vão partir as melhores condições
para educação? Seria por meio deste projeto, que é
muito interessante.
Já com relação à jovem Senadora Ágata, discordo,
porque não há como dizermos que os recursos estão
sendo aplicados, porque, pelo que vemos aqui, não.
Se os impostos aumentarem sob a condição de
que isso vai realmente melhorar a educação, a população não vai reclamar, contanto que o País realmente
vá para frente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Aline.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE –
Senadora Andrisley, acredito que este projeto, além
de viável, foge um pouco dos que estão tramitando no
Congresso, porque ele não trata somente do que será
destinado e a quantidade, mas como será, onde será.
E o diferencial dele é que traz essa obrigatoriedade da
sociedade civil saber se esses recursos estão sendo
realmente destinados à educação e onde estão.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador João Vitor.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Queria fazer duas
observações, lembrar V. Exªs que o projeto propõe que
os investimentos da União cresçam. Os recursos que
mais vemos na educação geralmente vêm de Estados
e Municípios, e o que o projeto propõe é que venham
da União. De onde esse investimento virá, acho que
não cabe a esta Casa definir, mas sim ao Poder Executivo, que é quem deverá executar. Ele saberá qual o
local mais apropriado de onde deve vir esse recurso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Concordo com os colegas Senadores que apóiam o
projeto, acho-o viável e extremamente necessário. E,
quanto à discussão de os recursos virem dos impostos,
acredito que os impostos não precisariam necessariamente ser aumentados, mas sim mais bem aplicados.
Isso já seria ótimo.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senadora Loysleny Elias França.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Acrescentando à fala da Senadora Maria Eduarda: ou mais
bem fiscalizados.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Isamara.
A SRª ISAMARA CARDOSO DE BRITO – E
também lembrar que, para chegar até os 100%, não
será da noite para o dia, será gradativamente, então
haverá um tempo para conseguir isso e se acostumar.
Dois anos.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Alguém mais? Ninguém? (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Já foi encerrada, Aline.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE – É
porque alguns jovens Senadores não estão presentes,
saíram agora há pouco.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Mas, mesmo assim, eles não tinham pedido
a palavra.
A SRª ÁGATA PEREIRA – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ágata.
A SRª ÁGATA PEREIRA – A gente não pode
apresentar uma emenda?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Pode, é que não foi votado o projeto ainda.
A discussão já foi encerrada. (Pausa.)
Por favor, formalize a emenda perante a Mesa
para começarmos a votação. (Pausa.)
Por favor, mais agilidade com a formulação da
emenda. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Mais alguma emenda para ser formalizada perante a Mesa, ou podemos iniciar a votação? (Pausa.)
Senadora Loysleny, mais alguma emenda a apresentar? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Podemos começar a votação.
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Votação do projeto em turno único, sem prejuízo
das emendas.
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO (Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu tenho uma pergunta. A gente
pode votar da mesma forma como a gente votou ontem – por aprovação, negação ou abstenção? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Não, continuará a votação simbólica, como foi da
escolha da maioria.
A SRª DANIELA MORO – Ou aceita, ou não
aceita?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Exatamente.
A SRª DANIELA MORO – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda, por favor, leia as
emendas apresentadas agora. Primeiro as plenárias:
Emendas 3 e 4.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 3-PLENÁRIO
Renumere-se o último artigo do PLSJ nº 5,
de 2013, autoria do Jovem Senador Samuel
da Silva.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Esta emenda é uma emenda de redação,
que altera a numeração do artigo.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 4-PLENÁRIO
Dê-se ao art. 2º do PLSJ nº 5, de 2013, a seguinte redação:
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“Art. 2º A União ampliará sua participação no
financiamento da educação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios no percentual
anual de 10%, até integralizar 100% do que é atualmente transferido a esses entes da Federação.”
Autores: Ágata Pereira, Daniele Verza, Marta
Almeida, Lucas Lima e Jhenifer Spagnol.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Corrija-me, por favor, se eu estiver errado, Senadora Daniele Verza. Será aumentado gradativamente,
iniciando em 10% até alcançar os 100%; é isso?
A SRª DANIELE VERZA MARCON – Exato. Na
verdade, o projeto está perfeito. Esta emenda só aperfeiçoa o modo como vai ser financiado.
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Eu peço permissão
porque quero me abster da votação.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Então, seu voto será considerado abstenção.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Loysleny.
A SRª LOYSLENY ELIAS FRANÇA – Eu também
peço permissão para me abster da votação.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – O.k.
Mais alguém quer abster-se na votação?
Por favor, quem for se abster da votação fique
em pé. (Pausa.)
Samuel, vai abster-se da votação?
A gente está votando o projeto.
As jovens Senadoras e os jovens Senadores
que concordam com o projeto permaneçam onde se
encontram. (Pausa.)
O projeto foi aprovado, com voto contrário...
Quantas abstenções?
Dois votos contrários e dez abstenções.
Aprovado o projeto, passaremos agora à votação
das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Emenda n° 1.
Senadora Maria Eduarda, por favor, faça a leitura.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 1
O art. 3º do Projeto de Lei do Senado Jovem
nº 5, de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
IV – instalação, ampliação e aprimoramento
de laboratórios de informática, de ciência e
de linguagem.
....................................................................... .
§2º Os recursos de que trata o art. 2º não poderão ser transferidos para os entes que deixarem de pagar o piso salarial profissional do
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magistério público, decorridos dois anos da
vigência desta lei.”
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Nesse artigo, no art. 3º, inciso IV, o que foi
mudado é que o projeto falava apenas da instalação
dos laboratórios de informática, ciências, linguagens
e tecnologias. Porém, não era necessária apenas a
instalação, teriam que se aprimorar e ampliar esses
laboratórios. Então, a mudança do inciso IV foi essa.
E o final do §2º acrescentou: dê-se o prazo de
dois anos para que esses entes paguem o piso salarial, para assim receberem os recursos destinados à
educação por meio desse projeto.
Alguma dúvida a respeito? (Pausa.)
Os jovens Senadores que forem a favor da Emenda nº 1 permaneçam onde se encontram. (Pausa.)
Emenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Passaremos agora à votação da Emenda nº 2.
Por favor, Senadora.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 2
O art. 4ª do Projeto de Lei do Senado Jovem nº
5, de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4º A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal deverão dar ampla divulgação,
com informações inteligíveis, sobre o volume
de recursos financeiros investidos na educação, seu destino e aplicação nas instituições
públicas de ensino.”
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa)
– A Emenda nº 2 vem fazer referência ao art. 4º, onde
será retirado o portal e será atribuída à União, aos Estados e Municípios a ampla divulgação, de forma interativa, a respeito desse financiamento para a educação.
Quem vota a favor da Emenda nº 2 permaneça
onde está. (Pausa.)
Emenda aprovada.
O portal é retirado, e fica a critério da União, dos
Estados e Municípios a divulgação desse financiamento.
Emenda nº 3, por favor, Senadora. Emenda de
Plenário.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 3-Plenário
Renumere-se o último artigo do PLSJ nº 5,
de 2013.
Autor: Jovem Senador Samuel da Silva
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Essa emenda foi emenda de redação, onde
se vão renumerar os artigos.
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Os jovens Senadores que concordarem permaneçam onde estão. (Pausa.)
Emenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Há emenda nº 4?
Emenda nº 4.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA Nº 4-Plenário
Dê-se ao art. 2º do PLSJ nº 5, de 2013, a seguinte redação:
“Art. 2º A União ampliará sua participação no
financiamento da educação dos Estados, Distrito
Federal e dos Municípios no percentual anual
de 10% até integralizar 100% do que é atualmente transferido a esses entes da Federação.”
Autores: Ágata Pereira, Daniele Verza, Marta
Almeida, Lucas Lima e Jhenifer Spagnol.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Essa é a emenda que faz referência ao investimento gradativo de 10% até chegar a 100%.
Os Jovens Senadores que concordam com esta
emenda permaneçam onde estão. (Pausa.)
Emenda aprovada.
A matéria aprovada vai à Comissão Organizadora,
para redação final, e, posteriormente, à Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42,
de 2010, do Senado Federal, para constituir sugestão
legislativa que, se aprovada naquela Comissão, passará a tramitar como projeto de lei do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Julgaremos agora o Item 4 do:
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 6, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado Jovem nº 6, de 2013, de autoria dos
Jovens Senadores Isamara Cardoso de Brito,
Ivanlis Nascimento da Costa, João Vitor Silva e
Maria Eduarda Nunes da Silva, que estabelece
novas regras sobre o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior.
Parecer favorável da Comissão de Gestão e
Financiamento da Educação.
Relatora: Aline da Conceição Andrade.
Concedo a palavra à Relatora, para a leitura do
parecer.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE –
(Como Relatora. Sem revisão da oradora.) Parecer nº
6, de 2013, da Comissão de Gestão e Financiamento
da Educação sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem
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n° 6, de 2013, de autoria da Subcomissão de Ensino
Superior, que estabelece novas regras sobre o Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
Relatora: Jovem Senadora Aline da Conceição
Andrade.
Relatório.
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2013,
estabelece novas regras para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
A proposição determina que as instituições de
ensino superior (IES) participantes, ou que vierem a
participar do Fies, ficam obrigadas a destinar, no mínimo, 20% das vagas de todos os cursos para os alunos
beneficiados. Determina, ainda, que deverá ser dada
prioridade aos alunos com melhor desempenho acadêmico ao longo da vida escolar.
Na justificação, os Jovens Senadores argumentam
que as IES participantes do Fies disponibilizam vagas
apenas para os cursos com mensalidades mais baixas, o que aumentaria a segregação socioeconômica.
Análise.
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, não vislumbramos
problema para a implementação da medida. Tampouco,
vemos ilegalidade.
No mérito, julgamos que a reserva de um percentual de vagas, nos termos do inciso I do art. 2º, reduzirá
a segregação e a desigualdade no acesso aos cursos
mais concorridos. Dessa forma, os estudantes de baixa
renda terão mais oportunidade de ingressar no ensino superior em cursos que atualmente são elitizados.
Em relação à prioridade para alunos com melhor
desempenho, consideramos que se trata de medida
que premia o trabalho desenvolvido pelo aluno em
toda vida escolar. Nesse sentido, julgamos que deve
permanecer no corpo da futura lei.
Esta proposição, caso se torne lei, vai amenizar
a desigualdade social, uma vez que, tendo acesso a
bons cursos superiores, os estudantes de baixa renda
terão ascensão social.
Por fim, julgamos que a proposição merece ser
aperfeiçoada. Por isso, apresentamos emenda que
acrescenta critério socioeconômico na seleção para
financiamento de que trata o inciso II do mesmo artigo.
Voto.
Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do PLSJ n° 6, de 2013, com a seguinte emenda:
Dê-se ao inciso II do art. 2º do PLSJ n° 6, de
2013, a seguinte redação:
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“Art. 2º ............................................................
....................................................................... .
II Além de critérios socioeconômicos, será dada
prioridade aos alunos com melhor desempenho em sua vida estudantil, tendo como base
o histórico escolar.”
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N° 6, DE 2013
Da COMISSÃO DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO sobre o Projeto de Lei do
Senado Jovem n° 6, de 2013, de autoria da
Subcomissão de Ensino Superior, que estabelece novas regras sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior.
RELATORA: Jovem Senadora ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2013,
estabelece novas regras para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
A proposição determina que as instituições de ensino superior (IES) participantes, ou que vierem a participar
do Fies, ficam obrigadas a destinar no mínimo 20% das
vagas de todos os cursos para os alunos beneficiados.
Determina, ainda, que deverá ser dada prioridade aos alunos com melhor desempenho acadêmico
ao longo da vida escolar.
Na justificação, os Jovens Senadores argumentam
que as IES participantes do Fies disponibilizam vagas
apenas para os cursos com mensalidades mais baixas, o que aumentaria a segregação socioeconômica.
É o relatório.
II – ANÁLISE
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, não vislumbramos
problema para a implementação da medida. Tampouco
vemos ilegalidade.
No mérito, julgamos que a reserva de um percentual de vagas nos termos do inciso I do art. 2° reduzirá
a segregação e a desigualdade no acesso aos cursos
mais concorridos. Dessa forma, os estudantes de baixa
renda terão mais oportunidade de ingressar no ensino superior em cursos que atualmente são elitizados.
Em relação à prioridade para alunos com melhor
desempenho, consideramos que se trata de medida
que premia o trabalho desenvolvido pelo aluno em
toda vida escolar. Nesse sentido, julgamos que deve
permanecer no corpo da futura lei.

Esta proposição, caso se torne lei, irá amenizar
a desigualdade social, uma vez que, tendo acesso a
bons cursos superiores, os estudantes de baixa renda
terão uma ascensão social.
Por fim, julgamos que a proposição merece ser
aperfeiçoada. Por isso, apresentamos emenda que
acrescenta critério socioeconômico na seleção para
financiamento, de que trata o inciso II do mesmo artigo.
III – VOTO
Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do PLSJ n° 6, de 2013, com a seguinte emenda:
EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do art. 2° do PLSJ n° 6, de
2013, a seguinte redação:
“Art. 2° ............................................................
..................................................................... ...
II – além de critérios socioeconômicos, será
dada prioridade aos alunos com melhor desempenho em sua vida estudantil, tendo como
base o histórico escolar.”
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013.

IV – DECISÃO DA COMISSÃO
A Comissão de Gestão e Financiamento da Educação, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data,
aprova o Relatório, que passa a constituir o Parecer
da Comissão, favorável ao Projeto de Lei do Senado
Jovem no 6, de 2013, com a Emenda no 1.
EMENDA No 1
Dê-se ao inciso II do art. 2o do PLSJ no 6, de 2013,
a seguinte redação:
“Art. 2o ............................................................
.................................................................... ....
II – além de critérios socioeconômicos, será
dada prioridade aos alunos com melhor desempenho em sua vida estudantil, tendo como
base o histórico escolar.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013. –
Jovem Senador WILLIAN ALEXANDER RAMOS, Presidente; – Jovem Senadora ALINE DA CONCEIÇÃO
ANDRADE, Relatora.

NOVEMBRO DE 2013
164 Sexta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Poderão ser oferecidas emendas até o final
da discussão.
Discussão do projeto da emenda apresentada.
Alguém?
Senadora Andrisley.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA
– Eu gostaria que alguém pudesse me explicar mais
detalhadamente o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Bem, eu apoio o projeto, que tem como intuito acabar
com a segregação social que existe entre cursos e
também acabar com a elitização que existe em cursos
superiores. Por exemplo, Senadora Andrisley, cursos
como Medicina, Odontologia, nós percebemos, temos
ciência que concentram estudantes oriundos de famílias com renda elevada, enquanto aqueles estudantes
de famílias com renda inferior não têm oportunidade
de cursar essas graduações, porque as universidades
públicas não têm vagas suficientes para todos, temos
ciência, e também a concorrência é muito grande. Com
a qualidade do ensino fundamental e médio que os
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estudantes de escola pública recebem, eles não têm
condições de concorrer igualmente com aqueles que
estudam em escolas particulares, que fazem cursinhos
e tudo o mais.
Então, nosso projeto visa reservar 20%...
Outro problema é que muitas universidades, ao
aderirem ao Fies, separam, por exemplo, dizem que
cursos menos concorridos devem ser financiados e que
cursos mais concorridos, como Medicina, Engenharia
e Odontologia, não devem. Então, é aí que ocorre a
segregação.
Nosso projeto tenta acabar com isso, incentivando
as pessoas a mudar a sua vida através dos estudos
e dando mais oportunidade para isso. Ao final, ele incentiva, dando prioridade, na escolha dos estudantes
que vão participar, com base na análise dos históricos
escolares.
Então, o projeto é voltado para aqueles alunos
que têm o sonho de conquistar uma profissão melhor
para mudar de vida, mas não têm condições financeiras para isso.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA
– Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Andrisley.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA
– Agradeço a explicação da Senadora Maria Eduarda.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Srª Jéssica.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Maria Eduarda, como ficariam esses 20%?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA
(Sem revisão da oradora.) – Senadora Jéssica Horta, 20% foi um número estabelecido na comissão por
consenso porque é um número razoável.
Por exemplo: se uma universidade oferece 50
vagas para o curso de Medicina, esses 20% ficam reservados para alunos do Fies, ou seja, para 10 alunos.
A universidade será obrigada a oferecer dez vagas financiáveis. Se ela quiser oferecer mais, fica a seu critério. Seria o mínimo, porque não é oferecida nenhuma
porcentagem de financiamento para alguns cursos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ana Paula.
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS (Sem
revisão da oradora.) – Eu só queria lembrar aos meus
colegas jovens Senadores que o projeto é realmente
bom, até pelo principal foco, que é o de diminuir ou,
talvez – um dia chegaremos lá –, acabar com a segregação econômica, porque, realmente, hoje em dia, os
cursos de Engenharia, Medicina, Odontologia e Direito,
áreas mais reservadas, são muito elitizados e conseguir financiamento pelo Fies para eles é muito difícil.
Então, aqueles que não conseguem entrar pelo
ProUni, pelo Enem, pelo Sisu ou por outros meios teriam entrada pelo Fies facilmente. Então, o projeto é
realmente viável, importante e muito bem elaborado.
Parabéns aos autores!
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Está bem.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Aqui no relatório está meio confuso: “ficam obrigados a destinar,
no mínimo, 20% das vagas de todos os cursos para
os alunos beneficiados”. Quem são esses alunos beneficiados: os que vão receber os 20% ou as pessoas
ricas, como a senhorita falou?
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Bem, Senadora Jéssica Horta...
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senadora Maria Eduarda, pela ordem.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Desculpe-me, Sr. Presidente.
Senadora Jéssica Horta, esses 20% seriam as
pessoas que têm os critérios básicos para serem financiadas pelo Fies. Esses critérios são o critério
econômico, pois tem de se ter a renda inferior a 10
salários mínimos, e todos os outros critérios que são
estabelecidos pela MEC para que a pessoa consiga o
financiamento do seu curso. Depois que ele conseguir
esse financiamento, com base em todos os critérios e
também na avaliação do desenvolvimento do seu histórico escolar como prioridades, aí, sim, 20% das vagas
do curso na universidade, na instituição, seriam para
essas pessoas que teriam o financiamento.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Ana Luiza. (Pausa.)
A Ana Luiza queria falar?
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Jéssica.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES –
Então, esses 20% são para os alunos não beneficiados
que, quando receberam os 20%, foram beneficiados?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Andrisley. (Pausa.)
Senadora Andrisley.
A SRª ANDRISLEY KELLY PEREIRA DA SILVA – Eu só queria dizer que eu concordo com o que a
nossa Senadora Ana Paula falou aqui. Eu acho também
que esse projeto é de extrema importância e deveria
ser aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Jéssica Horta, os 20% são destinados às
pessoas que vão conseguir o financiamento, 20% financiáveis, porque algumas instituições não financiam
nenhuma porcentagem, zero por cento. Então, 20%
seria o mínimo que eles seriam obrigados a oferecer
para financiamento, para acabar com a elitização.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Antônio Victor.
O SR. ANTÔNIO VICTOR CARDOSO DA SILVA
– O projeto é realmente muito interessante. Fico até
feliz que dois dos principais processos seletivos de
ingresso no ensino superior, o Enem e, agora, o Fies,
sejam tratados aqui. Realmente, espero que sejam
possam ser aprovados tanto os 15%, o MDEM do outro
projeto, como esse projeto agora. É realmente muito
interessante e muito estimulante também.
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Quero parabenizar os alunos participantes da
comissão pela iniciativa do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador João Vitor. (Pausa.)
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Eu gostaria de lembrar aos colegas aqui presentes que a gente não deve
ficar preso somente ao relatório de exposição, porque
realmente pode ficar confuso em alguns locais. Se a
gente for olhar o art. 2º do projeto, talvez fiquem mais
claras as dúvidas que possam vir a surgir.
As instituições que quiserem aderir ao Fies, aquelas que quiserem aceitar o Fies deverão dar 20% de
todos os cursos. Se ela não quiser dar 20% de todos
os cursos, então ela deve ficar sem nenhum.
E o inciso II...
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador, com licença.
Quero agradecer a presença do grupo de Senador Canedo, de Goiás, que veio visitar o plenário e
está se retirando.
Perdão. (Palmas.)
Pode continuar, Senador.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Tendo em vista
que essa lei prevê regras para as universidades que
queiram aderir ao Fies, foi proposta a emenda, que
segue junto com o parecer, que estabelece que as
universidades que quiserem aderir deverão seguir os
seguintes critérios: “depois de aderidos os 20%, que
vão ser para os estudantes do Fies, caso haja algum
empate ou alguma coisa, além – aí vem o inciso II – de
critérios socioeconômicos, será dado prioridade aos
alunos com melhor desempenho escolar”.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Bom, eu gostaria de
frisar a importância, como foi mencionado pelo meu
colega Antonio Victor, da questão do histórico escolar, no mérito.
Eu só gostaria que vocês me explicassem melhor
como seria essa avaliação do histórico escolar, como
ele seria analisado.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Marta Almeida.
A SRª MARTA ALMEIDA PEREIRA – Bom dia
a todos.
Agradeço a oportunidade.
Eu também queria ressaltar o que a Daniela ressaltou. Eu queria saber como seria o método de avaliação do histórico, desse acompanhamento do aluno:
seria somente durante a grade curricular do ensino
médio ou incluiria também a questão fundamental?
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O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Eu gostaria de esclarecer à Senadora Daniela Moro.
O processo de avaliação pelo histórico escolar seria
muito simples. Seria a análise do histórico. Aquele
que obtivesse as melhores notas durante todo o ensino, durante toda a vida escolar, teria prioridade. Seria
apenas a análise das notas. Quem tivesse as maiores
notas, no caso, venceria a disputa.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador João Vitor.
O SR. JOÃO VITOR SILVA – Respondendo, novamente, à jovem Senadora Daniela, nós achamos
que seria muito autoritário nós decidirmos qual a forma
que a universidade deveria adotar para a avaliação do
histórico escolar. Então, nós preferimos deixar para a
instituição fazer a avaliação do histórico como quiser.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Isamara Cardoso.
A SRª ISAMARA CARDOSO DE BRITO – Também queremos levar em conta que essas pessoas que
sonham com um curso de alto custo, como eu já disse, já trazem esse sonho desde sua infância ou desde algum momento da sua vida estudantil. Então, se
olharmos para o seu desempenho escolar, veremos se
essa pessoa realmente tem esse sonho, se é só porque é um curso elitizado ou, também, para se utilizar
da sua condição financeira. Imagina uma pessoa, só
por ter uma condição financeira baixa, que não quer
aquele curso tentar só para poder conseguir e tirar a
vaga de pessoas que realmente sonham com esse
curso e não fazer um trabalho realmente bom como
deveria ser feito.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Daniela Moro.
A SRª DANIELA MORO – Como a Mariana explicou, essa seleção do histórico escolar aconteceria depois de você ter conseguido, no caso, o Fies, depois de
conseguir entrar na faculdade? É isso? Aliás, no curso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria Eduarda.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Senadora Daniela Moro, ela seria feita no momento
da sua inserção, no momento em que você estivesse
concorrendo àquela vaga do financiamento. Por exemplo: existem dois concorrentes com as mesmas condições sociais. Só que um foi mal na escola, tirou notas
baixas, e o outro tinha o sonho de conquistar aquela
profissão e sempre lutou, sempre teve as melhores
notas. Então, este teria prioridade. Mesmo que a nota
daquele fosse um pouquinho maior, praticamente um
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empate, este aqui teria prioridade, pelo seu esforço
durante toda a vida escolar.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Mais alguém? (Pausa.)
Senadora Marta.
A SRª MARTA ALMEIDA PEREIRA – Só vou
ressaltar uma coisa interessante. Eu curso o ensino
médio integrado no meu Estado e acho também que os
alunos que cursam o ensino médio integrado voltado ao
curso têm um benefício ainda maior de ingressarem de
forma mais rápida. Por quê? Porque nós temos, devido
ao 4º ano, uma soma a mais de notas voltadas para as
disciplinas do curso técnico e também são aplicadas
às demais da grade curricular.
Eu também acho que esse programa tem um
benefício extremamente importante para as escolas
que têm curso técnico, mas não da mesma forma,
desfavorecendo as demais. Acho que as escolas que
têm o curso técnico têm o benefício ainda maior de
ingressar, mas não aderindo à exclusão dos de ensino médio regular.
Somente isto.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Aline Andrade, para encerrar a
discussão.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE (Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Senadora Marta, eu
acredito que isso não seria de interesse público, pois
a maioria dos estudantes não cursa o ensino integral,
mas somente o regular.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Encerrada a discussão.
Passaremos à votação do projeto, em turno único, sem prejuízo da emenda.
Os jovens Senadores que concordarem com o
projeto permaneçam... (Pausa.)
Willian, quer falar?
Senador Willian, por favor.
O SR. WILLIAN ALEXANDER RAMOS (Sem
revisão do orador.) – A Marta perguntou se é só no
ensino médio ou se também é no ensino fundamental.
Ou é nos dois juntos?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora Maria.
A SRª MARIA EDUARDIA NUNES DA SILVA
(Sem revisão da oradora.) – É durante toda a vida
escolar. Seria uma média durante todo o período em
que ele estudou: curso técnico, curso regular e até
uma faculdade...
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Senador João, para encerrar. (Pausa.)
Já respondeu?
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Votaremos agora o projeto sem prejudicar as
emendas.
Os jovens Senadores que concordarem com o
projeto permaneçam em seus lugares. (Pausa.)
Projeto aprovado, por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Votaremos agora a única emenda, a Emenda nº 1.
Senadora Maria Eduarda, por favor.
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do art. 2o do PLSJ n° 6, de
2013, a seguinte redação:
“Art 2°
II – além de critérios socioeconômicos, será
dado prioridade aos alunos com melhor desempenho em sua vida estudantil, tendo como
base o histórico escolar.”
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Esse projeto acrescenta a expressão “além
de socioeconômicos” também. Ou seja, além de julgar
por seu histórico escolar durante toda a sua vida, vai
julgar também os critérios socioeconômicos, que já
são julgados no Fies.
Os jovens Senadores que concordarem com a
emenda permaneçam em seus lugares. (Pausa.)
Emenda aprovada, com uma rejeição.
A matéria aprovada vai à Comissão Organizadora para redação final e, posteriormente, à Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos
termos do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº
42/2010 do Senado Federal, para constituir sugestão
legislativa que, se aprovada naquela Comissão, passará
a tramitar como um projeto de lei do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – A Presidência lembra aos Jovens Senadores e às
Jovens Senadoras que as proposições aprovadas por
este Plenário, após a consolidação dos textos, irão à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, conforme disposto no art.
20 da Resolução nº 42, de 2010, do Senado Federal,
que cria o Programa do Senado Jovem Brasileiro, onde
terão tratamento de sugestão legislativa.
Informo ainda que as proposições legislativas
aprovadas serão divulgadas no Portal do Senado, nos
termos do art. 21 da Resolução nº 42, de 2010.
Não havendo mais matérias a serem votadas,
declaro encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Por favor, convido o Senador Paulo Paim, representante do Rio Grande do Sul, a compor a Mesa. (Pausa.)
Transfiro a Presidência, agora, ao Senador Paulo
Paim.
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O Sr. Ivanlis Nascimento da Costa, Presidente do Projeto Jovem Senador, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Senador
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Bom dia! Bom dia!
(Manifestação do Plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Senti firmeza da moçada.
Bom dia, meus amigos e minhas amigas! É com
alegria que, neste momento, o meu Presidente titular, o
Jovem Senador Ivanlis, passou aqui para o auxiliar dele
a honra de falar nesta sessão, uma sessão histórica
para nós todos, porque quem está no plenário, sentados nos lugares dos Senadores e das Senadoras, são
aqueles que, no futuro, estarão dirigindo o nosso País.
Essa experiência, Ivanlis e Maria Eduarda, que
estão aqui ao meu lado – e, por favor, sintam nas suas
almas, nos seus corações como se eu tivesse citado
o nome da cada um de vocês –, este momento, vocês
não esquecerão jamais. Jamais irão esquecê-lo. Levem
este momento em suas vidas.
Depois vou pedir à Mesa o nome de cada um e,
quando os anos passarem, eu de cabelos brancos, um
pouco mais que já tenho, pois tenho bastantes cabelos
brancos, quero olhar a caminhada de vocês. Sei que
vocês serão vencedores, como venceram a etapa para
chegarem aqui, neste momento, e serem os Jovens
Senadores do nosso querido Brasil. Esta Pátria precisa cada vez mais de vocês. Vocês aqui simbolizam
a juventude brasileira, simbolizam todo nosso povo e
toda nossa gente.
Estou muito orgulhoso. Embora eu já tenha falado
para milhares de pessoas em comícios, em eventos
– e falo todo dia daquela tribuna da direita –, reafirmo
que este é um momento ímpar.
Apresentei mais de mil projetos no Congresso, dezenas dos quais viraram leis, mas tenho muito orgulho
de dizer que apresentei o projeto do Jovem Senador
brasileiro. Um projeto de resolução que a Mesa acatou
e transformou, ao longo dos anos, neste momento tão
bonito. Tive somente a ousadia de apresentar a proposta, mas, se não fosse a Srª Cláudia Lyra, a quem peço
uma salva de palmas, para ela, para ela...(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Ela está dizendo aqui: “Não; peça
a salva de palmas para todos”. Peço para todos, peço
para os Presidentes do Senado, do passado, do presente e para quem for no futuro também; peço a todo o
pessoal das Relações Públicas, que fez todo o evento;
à Consultoria Legislativa, que estão aqui à nossa direita; enfim, peço uma salva de palmas a todos, mas
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principalmente a vocês. (Palmas.) Vocês são os sujeitos deste momento. Sem vocês, este momento não
aconteceria.
Enfim, minhas palavras são breves. Estou muito
orgulhoso de vocês, e um pouquinho de mim, porque
eu também ajudei a escrever lá: “Sessão do Senado
Jovem Brasileiro, Resolução do Senado Federal no 42,
de 2010”. Mas, se não fosse essa equipe toda aqui,
nada teria acontecido. Eles que tornaram realidade
este momento.
Quero também, permitam-me, registrar a figura
do meu querido amigo Paulo Davim, que é o Presidente do conselho que ajudou a construir este momento.
Mas, enfim, meus amigos, a história quem escreve somos nós mesmos. Abraços! Vocês são os sujeito dessa história. Vocês escreverão o futuro, mas têm
que ser valorizados no presente. O futuro depende de
vocês hoje. Palmas a vocês. Muito obrigado a todos.
(Palmas.)
Transfiro ao Presidente titular, o Jovem Senador
Ivanlis. E lembro que, inclusive o Ivan Lins estava aqui,
na PEC da Música.
Ó Ivan Lins, você que está nos vendo aí, lembra
que te abracei aqui, e te disse que dancei e cantei
embalado pelas tuas músicas? Mas, agora, eu vou
passar a Presidência ao Jovem Senador Ivanlis titular,
reconhecendo o seu trabalho como artista.
Assuma, Ivanlis. (Palmas.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivanlis Nascimento da
Costa, Presidente do Projeto Jovem Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Eu queria convidar aqui à Mesa a Jovem Senadora
Andrisley para cantar uma música em homenagem a
todos os Jovens Senadores e a todos da organização,
antes de encerrarmos a sessão.
A música é Se eu não te amasse tanto assim.
(Procede-se à execução de peça musical.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo. PT
– RS. Fora do microfone.) – Meus amigos, aqui é o
Senador Paim, o Senador Valadares, vocês estão assistindo ao encerramento da Sessão do Senado Jovem
Brasileiro. São jovens que vieram do Brasil todo e que
ficaram aqui como Senadores da República.
Estão agora encerrando.
Eles presidiram, coordenaram, debateram e apresentaram uma série de propostas que podem virar lei.
Nós já temos algumas lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Sejam bem-vindos a este evento de grande alegria. (Palmas.)
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(Procede-se à execução de peça musical.)
(Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo. PT
– RS. Fora do microfone.) – Mais uma, a pedido do
Senador Paim.
Bis! Bis!
(Procede-se à execução de peça musical.)
(Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Fora do microfone.) – Valeu!
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Jovens Senadores, por favor, sentem-se para o
pronunciamento de encerramento.
1ª Secretária, tudo bem!
Senadora Beatriz. (Pausa.)
Por favor, acomodem-se para o pronunciamento
de encerramento.
Antes de fazer o pronunciamento de encerramento, eu queria propor uma coisa para dar continuidade
ao que foi proposto ano passado pela Jovem Senadora de Tocantins.
Foi proposto por ela que, quando completassem
os dez anos do projeto Jovem Senador, que o Senado
Federal reunisse todos os Jovens Senadores, de todas
as edições, para uma reunião.
Então deixamos aqui o nosso pedido também.
Cadê a Srª Cláudia Lyra? (Risos.)
A SRª CLÁUDIA LYRA (Fora do microfone.) – Eu
acho que eu não vou falar. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Em 2021 ou antes disso queremos voltar aqui.
Senadora Daniele Verza.
A SRª DANIELE VERZA MARCON (Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Com licença, Presidente,
eu gostaria de propor uma emenda. (Risos.)
Aqui da Bancada. A emenda é que esse período
fosse reduzido para dois anos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Quem é a favor de nós voltarmos aqui, levante a
mão e bata palma. (Palmas.)
Pronto, voltaremos em 2021.
Mas, brincadeiras à parte, estamos encerrando.
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
(Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem.
Ivan, a gente nunca mais vai se ver na vida. Está
ligado!
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Eu vou chegar nesse ponto, Jéssica.
A SRª DANIELA MORO – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senadora.
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A SRª DANIELA MORO (Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Nunca mais é uma palavra muito
forte, gente.
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE – É
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Chegarei nesse ponto.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO (Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem aqui,
gente. Como assim, nunca mais vamos nos ver, quando voltarmos como Senadores, Senadoras. Como assim, gente?
A SRª ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Senador Suplicy, gostaria de falar algumas
palavras?
Por favor, Senador. Assuma a Presidência.
Concedo a palavra ao Senador Suplicy, de São
Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado.
Onde está a Kátia? Não está aqui a Jovem Senadora de São Paulo? É Karla? (Pausa.)
É Ágata!
Perdão! Desculpe-me, Ágata!
Vocês haviam me convidado ontem para que eu
pudesse aqui lhes dizer uma breve palavra. Eu estava
na audiência com o Ministro da Justiça. E, hoje, pela
manhã, eu, Paulo Paim, Wellington Dias e mais sete
Senadores fomos visitar, na Papuda, José Genoino,
que se encontra em situação de saúde delicada, José
Dirceu e Delúbio Soares, que lá estão detidos.
Eu gostaria de lhes dizer uma breve palavra sobre
o que constitui uma das principais proposições, senão
a principal proposição que fiz no Senado e que, felizmente, foi aprovada por todos os partidos.
Eu lhes entreguei ontem uma cartilha do Ziraldo
sobre a Renda Básica de Cidadania.
Se me permite o Presidente...
Como é o nome do Presidente? (Pausa.)
É Ivanlis.
Se vocês quiserem, explicarei brevemente o que
é a Renda Básica de Cidadania e por que a considero
importante, para que vocês possam conhecer o assunto e se aprofundar no estudo.
Eu, inclusive, dei o livro para a Ágata. Eu não
tenho exemplares para dar a todos aqui. Era o último
que eu tinha disponível, mas os que se interessarem
podem até acessá-lo depois.
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Na cartilha que eu lhes dei, está o meu e-mail, a
minha homepage, com muito mais explicações a respeito do tema, se desejarem acessá-la.
O que é a Renda Básica de Cidadania? Refere-se
ao direito de toda e qualquer pessoa, não importando
sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participar da riqueza comum
de nossa Nação. A ninguém isso será negado. Mas
como assim? Até os que temos mais vamos também
receber uma renda, modesta que seja, mas suficiente para atender as necessidades vitais de cada um?
Sim, vamos todos recebê-la. Os que temos mais contribuiremos para que nós próprios e todos os demais
venham a recebê-la.
O que é que nós temos hoje no Brasil? Hoje, nós
temos o Programa Bolsa Família. Todos vocês sabem
o que é o Programa Bolsa Família? Levante a mão
quem entre vocês sabe explicar exatamente o Programa Bolsa Família e quantas famílias hoje recebem o
Bolsa Família. Quem de vocês sabe?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Eu não sei explicar, mas sou recebedor do
Bolsa Família.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sabe explicar?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Não sei explicar direito, mas sou recebedor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mas é o quê?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Sou recebedor. Eu recebo o Bolsa Família.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Gostaria que eu explicasse?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Por favor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Veja se, no caso da sua família, confere
o que vou dizer.
Toda família no Brasil, se sua renda familiar por
pessoa não atingir sequer R$140,00 por mês, passa
a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família.
Digamos que seja uma família composta de pai, de mãe
e de três crianças, ou seja, que haja cinco pessoas na
família. Se a renda da família não alcança pelo menos
R$700,00 – que são cinco vezes 140 –, essa família
tem o direito de receber o benefício do Bolsa Família. Caso a renda familiar per capita não atinja sequer
R$70,00 – cinco vezes 70 geram R$350,00, no caso
de haver cinco pessoas na família –, o benefício básico é de R$70,00 mais R$32,00, R$64,00, R$96,00,
R$128,00 ou R$160,00 se, na família, houver uma,
duas, três, quatro, cinco ou mais crianças na faixa de
até 15 anos e 11 meses. E serão mais R$38,00 e mais
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R$38,00 se, na família, houver um ou dois adolescentes de 16 até 18 anos.
Há algumas condicionalidades. A mãe, se estiver
grávida, deve fazer o exame pré-natal na rede pública
de saúde até que nasça o nenê, para ver como está
evoluindo a sua saúde. As crianças de até 6 anos de
idade devem ser levadas pelos pais à rede pública
de saúde para realizarem as respectivas vacinas, de
acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As
crianças de 7 anos a 16 anos devem frequentar, pelo
menos, 85% das aulas. Os adolescentes de 16 a 18
anos, como é o caso do Ivanlis... Não é isso, Presidente
Ivanlis? Você já está nessa faixa?
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Tenho 16 anos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem 16 anos.
Os adolescentes, então, precisam frequentar,
pelo menos, 75% das aulas.
Hoje, no Brasil, há 13,841 milhões de famílias
inscritas no Programa Bolsa Família, mas há mais de
18 milhões de famílias que recebem até R$140,00, e,
então, é preciso completar.
Se vocês souberem de alguma família que, porventura, tenha rendimento familiar até R$140,00 per
capita por mês e que ainda não esteja inscrita no Programa, podem informar isso – este é o dever de todos
nós – na chamada Busca Ativa, definida pela Presidenta
Dilma Rousseff, porque essa família tem o direito de se
inscrever e de receber. Se considerados o rendimento
da família e os benefícios, tal como acabo de descrever, então, o Governo Federal complementará o que
falta, para que, na família, sejam dados pelo menos
R$70,00 por pessoa, todos os meses.
O Congresso Nacional já aprovou e o Presidente
Lula sancionou, no dia 08 de janeiro de 2004, a Renda
Básica de Cidadania, que significará uma renda básica
incondicional para todos.
Então, notem que, para explicar o Programa Bolsa Família, eu precisei de quatro minutos. Não foi isso,
Ágata?
Agora, vejam se vocês, gostando do Programa
Renda Básica de Cidadania, resolvem, como Jovens
Senadores, escrever para a Presidenta Dilma: “Está na
hora! É uma boa ideia! Vamos começar!” Ela, persuadida pela carta que vocês poderão enviar-lhe, poderá
aplicar esse Programa e, a partir de dezembro do ano
que vem, dizer ao povo brasileiro que, a partir de janeiro próximo – notem o tempo de que vou precisar para
explicar isto; são 12h22 –, não importando a origem,
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica,
passaremos todos a receber, para começar, um valor
um pouco melhor que o Bolsa Família, um valor de
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R$80,00 por mês. Mas, um dia, serão R$100,00 por
mês, R$200,00 por mês, R$500,00 por mês e R1 mil
por mês. Será mais e mais com o progresso da Nação.
A ninguém isso será negado.
Terminou a explicação. Ainda são 12h22 no relógio. Então, a explicação durou menos que um minuto.
O que foi mais fácil de compreender, Ágata? O Bolsa
Família ou a Renda Básica de Cidadania?
Pensemos por que ela é, realmente, melhor:
primeiro, além de ser muito mais fácil de todos compreendermos, eliminamos toda e qualquer burocracia
envolvida para medir quanto cada pessoa recebe no
mercado formal, na carteira assinada ou no mercado
informal, em qualquer atividade que façamos. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha,
sem a pessoa precisar dizer: “Olha, eu só recebo tanto
e, por isso, mereço tal complemento de renda.” Eliminamos aquilo que se chama de fenômeno da dependência, quando há um sistema que diz: “Quem não
recebe até certo patamar tem o direito de receber tal
complemento.” E a pessoa está por decidir: “Vou ou não
iniciar esta atividade que vai me render tanto? Mas,
se eu iniciar essa atividade e obtiver esse rendimento
e se aí o Governo retirar o que eu estava recebendo
naquele programa, então, talvez, eu desista e entre na
armadilha da pobreza e do desemprego.”
Mas, se todos iniciarmos da renda básica em
diante, sempre haverá o estímulo ao progresso, Ivanlis!
Qual é a maior vantagem da Renda Básica de
Cidadania? É importante, sobretudo, do ponto de vista
da dignidade e da liberdade real do ser humano.
Há aquela jovem que, às vezes, por falta de alternativa para dar de comer às suas crianças ou à
família em casa, resolve, então, vender o seu corpo.
E há aquele jovem que, às vezes, Ivanlis, por falta de
alternativa em prover o sustento em casa, resolve se
tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes.
No dia em que houver a Renda Básica de Cidadania
para essas pessoas e para todos na sua família, Presidente Ivanlis, essas pessoas vão poder ter o direito
de dizer: “Não! Agora, não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir minha dignidade e que vai colocar minha saúde e minha vida em risco. Agora, posso
até aguardar um tempo e, quem sabe, até fazer um
curso na cidade onde moro, até que surja uma oportunidade mais de acordo com minha vocação e com
minha vontade.”
É nesse sentido, pois, que a Renda Básica de
Cidadania elevará o grau de liberdade e de dignidade
para todas as pessoas.
Compreendeu bem, Ágata? (Pausa.)
Quem de vocês achou uma boa ideia a Renda
Básica de Cidadania levante a mão, por favor. (Pausa.)
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Todos levantaram a mão, todas levantaram a mão.
Se vocês quiserem escrever uma carta à Presidenta
Dilma, mandem uma cópia para mim, que eu até encaminho a carta de vocês para ela.
Pois não.
A Srª Danielle dos Santos Araújo – Para o Joaquim Barbosa também?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Também para o Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Fale, então, que ele a recomende,
porque diz a lei que a Renda Básica de Cidadania
será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como o faz
o Bolsa Família.
Vocês já imaginaram se, um dia, a Renda Básica de Cidadania ficar valendo no Brasil e em todo o
mundo? Vocês imaginam o quanto diminuirá a criminalidade, o quanto diminuirão as guerras e as revoluções? Vocês sabem de algum lugar do mundo onde já
existe um dividendo igual pago a todas as pessoas?
Alguém de vocês gostaria de conhecer? Querem que
eu os leve lá? Querem? Posso usar mais três ou quatro minutos, ou vocês têm de almoçar? Querem que
eu o diga? Como você se chama?
A Srª Danielle dos Santos Araújo – Danielle.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Danielle.
No início dos anos 60, Presidente Ivanlis, o prefeito de uma pequena vila de pescadores observou que,
de lá, saía uma grande riqueza na forma da pesca,
mas que boa parte da população se encontrava pobre.
O Presidente sempre tem de prestar até mais
atenção que todos. Está bem? É assim que funciona
no Senado.
Então, ele disse aos coabitantes, ao seus concidadãos: “Vamos criar um imposto de 3% sobre o valor
da pesca, para instituir um fundo que vai pertencer a
todos.” “Mais um imposto? Sou contra!” Houve enorme
resistência. Ele demorou cinco anos para persuadir a
comunidade. Uma vez instituído o imposto, isso deu tão
certo, que, dez anos depois, ele se tornou governador
do Estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos.
O Alasca, então, descobriu, ao final dos anos 60,
uma enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe.
E ele disse aos seus 300 mil concidadãos, aos habitantes do Alasca: “Vamos separar 25% dos royalties
decorrentes da exploração dos recursos naturais, para
instituir um fundo que vai pertencer a todos, porque
o petróleo e outros recursos naturais não são renováveis. Então, pensemos nisso.” Ele quis que todos
aprovassem. Com 76 mil votos a favor e com 38 mil
votos contra, num referendo, isso foi aprovado. Desde
então, eles passaram a aplicar aqueles recursos no
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Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda
fixa, em ações de empresas do Alasca e dos Estados
Unidos e em ações internacionais, inclusive em ações
do Brasil, e em empreendimentos imobiliários. E o
fundo passou de US$1 bilhão, no início dos anos 80,
para US$46 bilhões hoje. Cada pessoa residente no
Alasca, entre 1º de janeiro e 31 de março, preenche
uma só folha, com pequenos dados, poucos dados a
seu respeito e a respeito de sua família – preenche-se
para as crianças até 18 anos. As pessoas que assim
procederam, ao chegar a última semana de setembro
ou primeira de outubro, por transferência eletrônica na
sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, foram recebendo, todas igualmente: primeiro,
300; depois, 400; depois, 500 e pouco; em 2008, chegou a US$3,269 mil por pessoa – em uma família de
pai, mãe e três crianças, seriam US$16,3 mil dólares
aproximadamente –, como um direito de todos de participarem da riqueza comum.
Em 1980, há pouco mais de 30 anos, o Alasca
era o mais desigual dos Estados norte-americanos.
Hoje, é o mais igualitário, com o menor coeficiente de
desigualdade dos 50 Estados norte-americanos. E hoje
é considerado suicídio político para qualquer liderança
no Alasca propor o fim desse sistema.
Compreenderam bem o exemplo? É uma questão de bom senso.
Se vocês quiserem saber, eu poderia ficar falando
aqui por mais 1, 2, 3 horas sobre as histórias da renda
básica de cidadania. Mas, agora, serei breve. Se vocês
tiverem ainda alguma pergunta, podem fazer. (Pausa.)
Diga.
Qual é o seu nome?
A Srª Aline da Conceição Andrade – Aline.
É porque a gente tem uma programação a seguir, sabe?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Claro! É por isso que vou terminar.
Mas você tem alguma pergunta?
A Srª Aline da Conceição Andrade – Não. Pergunta, não. Eu só gostaria de lembrar mesmo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem. Eu até ia convidá-los para
cantar comigo para terminar, mas, como a Aline não
quer, então não vou cantar, está bem?
Você não compreendeu o que eu falei, Aline?
A Srª Aline da Conceição Andrade – Entendemos, sim. Entendi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – E não querem?
A Srª Aline da Conceição Andrade – é porque
a gente está...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É que eu ia cantar uma música, em homenagem a vocês, pela paz no mundo, para terminar.
A Srª Aline da Conceição Andrade – Então,
tudo bem!
A Srª Marta Almeida Pereira – Eu gostaria de
solicitar a música, sim.
A Srª Daniela Moro – Eu aprovo também. E com
uma emenda: depois, com direito a um abraço!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Com prazer!
Os povos do mundo, quando aconteceram as
guerras do Vietnã e do Iraque, saíam às ruas, para
pedir que houvesse paz, e passaram a cantar, em todas as grandes manifestações, esta linda música do
Bob Dylan, que vocês conhecem.
Eu os convido a cantar comigo.
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.
How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.
How many times must a man look up
Before he can see the sky? Yes, how many
ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.
Um beijo e um abraço. Parabéns a vocês! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Vira a cadeira.
The Voice Brasil, gente!
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – O senhor arrasou!
O SR. PRESIDENTE (Ivanlins Nascimento da
Costa) – Arrasou!
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Gente, vira a cadeira todo mundo! The Voice
Brasil!
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Eu
gostaria de falar uma coisa para vocês: quem está com
o formulário pode ver que há uma pergunta sobre o
tempo da estada em Brasília. Curta demais!
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES
– Curta demais!
A SRª MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA –
Curta demais!
A SRª JÉSSICA HORTA FRANÇA MENEZES –
Há aqui também o hotel. O hotel foi bonzinho, porque
não deixou a gente tocar violão. Temos que compreender isso aí!
A SRª ANA PAULA FEITOSA FREITAS – Só não
foi excelente por isso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Colegas, solicito a atenção de todos para o encerramento da sessão plenária e da Legislatura.
Jovens Senadores 2013, por favor, sentem-se e
me ouçam.
Peguem um autógrafo para mim, por favor. Eu também quero.
É com um profundo sentimento de gratidão que
me dirijo a todos neste momento. Gratidão, em primeiro lugar, aos meus pais e professores, por terem me
apoiado nas atividades escolares. Se não fossem eles,
eu não poderia estar aqui presidindo o Senado Jovem.
Gratidão a todas as Srªs e Srs. Senadores e também
aos servidores desta Casa, pela acolhida e pelo apoio
que nos deram ao longo dos nossos trabalhos.
A esse sentimento de gratidão, quero somar o
sentimento do dever cumprido. Durante nossa curta
legislatura, apresentamos e debatemos propostas, pudemos acompanhar de perto o desenrolar da atividade
política dentro do Parlamento e percebemos como
é difícil chegar a um acordo quando debatemos temas
polêmicos. Para mim – e acho que para todos nós – fica
esta grande lição: “a democracia é a arte de produzir
um consenso que agrade à maioria”. E isso não é fácil.
A experiência que tivemos aqui nesses dias
foi extremamente gratificante e fundamental para a
nossa formação cívica e política. Considero, mesmo, que este Projeto Jovem Senador constitui uma
grande contribuição para a formação dos novos líderes
de que o País tanto necessita. Por esse motivo, gostaria de parabenizar o Senado da República por esta
importante iniciativa, uma parceria de sucesso com a
rede pública de ensino do nosso País.
É importante destacar, senhoras e senhores, que
nossas atividades aqui não constituem uma mera simulação, como alguns poderiam pensar. As propostas
que apresentamos são encaminhadas à Comissão de
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Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e, uma vez admitidas, são analisadas e podem
tramitar como proposições apresentadas por um Parlamentar eleito pelo povo. Esse é o caso, por exemplo,
do Projeto de Lei do Senado n° 439, de 2012, que
teve origem na sugestão do Jovem Senador Wagner
Ramon Ferreira, que proíbe a utilização de sacolas
plásticas pelos estabelecimentos comerciais.
Esse projeto está tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n° 259, de 2007, de autoria
da Senadora Maria do Carmo Alves, por se tratar
de matéria semelhante.
Outro exemplo é o Projeto de Lei do Senado n°
261, de 2012, sugerido pela Jovem Senadora Samira Laís da Silva, que determina a inclusão da disciplina “Princípios de Pedagogia” no Ensino Médio.
Esse projeto está em tramitação na Comissão de
Educação, onde aguarda ser relatado pelo Senador
Wellington Dias.
Esses são apenas dois exemplos, singelos,
mas que mostram a seriedade com que as atividades do Senado Jovem são encaradas pelos membros
desta Casa.
Na redação para o Senado Jovem, abordei o
tema das manifestações que ocorreram pelo Brasil,
em junho deste ano. Foi um grande momento em que
“o Brasil soltou a voz para ter vez”. O que o povo quis
dizer naquele momento foi muito simples e claro: “queremos serviços públicos de qualidade”; “queremos
dignidade”; “queremos o fim da corrupção e da violência no Brasil”.
Essas devem ser as grandes bandeiras da juventude hoje, para que, no futuro, como disse na minha
redação, possamos viver num país “onde haja maior
participação dos jovens. Onde educação, saúde e segurança pública sejam prioridades de primeira instância. Onde a política partidária torne-se totalmente
democrática e os políticos mais honestos. Onde se
cumpra na íntegra o que pede o termo acessibilidade.
Que o povo solte mais a voz, para que tenham vez”.
Aproveito para deixar meu agradecimento e minha homenagem aos colegas desta edição do Projeto
Jovem Senador, que me deram a honra de presidi-los e se dedicaram com grande responsabilidade
às atividades realizadas nesses dias, comprovando
seu engajamento na construção de um futuro melhor
para o nosso País.
Como falei naquela entrevista da exposição, aqui
eu tinha formado...
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – ...uma família, que era bem mais do que
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amigos e colegas. Era tão pouco tempo e parecia
que nós nos conhecíamos a vida toda. Como Jéssica falou que nós nunca mais vamos nos ver, eu não
acredito nisso. Tenho certeza de que um dia vamos
nos encontrar ainda.
A SRª DANIELLE DOS SANTOS ARAÚJO – Provavelmente daqui a dez anos, se aceitarem, vamos nos
ver de novo aqui, no Senado. Então, fique feliz por isso.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da Costa) – Realmente, formei uma família aqui.
A SRa ALINE DA CONCEIÇÃO ANDRADE –
Nós podemos fazer uma enquete como fizemos com o
lual, no Facebook, e nos mobilizarmos por essa causa.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Eu fiz amizade com todo mundo, mas algumas pessoas, nesses quatro dias de convivência,
eu sei que vou levar para minha vida toda. Eu não
vou citar o nome de todos, mas algumas pessoas
vão fazer parte da minha vida eternamente: Lucas,
meu magrelo, Paulinha, Toinho, Rayesley, Márcio e
João. Eu fiz amizade com todo mundo, mas esses
cinco – cinco ou seis, não sei, não contei direito –
vou levar para a vida toda. Meu maior desejo é encontrar vocês um dia ainda.
Eu quero agradecer também à tia Claudia – desculpe-me a intimidade –, a toda a coordenação, tia
Márcia, tia Érica, mas duas pessoas eu gostaria de
chamar para vir aqui, que tenho certeza que, em pouco tempo, conquistaram todo mundo. Cadê tia Ju? Tia
Ju e tio Dandan.
Venha cá, tio Dandan! (Palmas.)
Esses quatro dias com esses dois aqui eu sei que,
para muitos, foram os melhores dias que vocês poderiam viver. Por isso, eu quero que vocês os aplaudam
de pé, porque eles merecem. (Palmas.)
Antes de encerrar a sessão, gostaria de agradecer às minhas colegas e aos meus colegas de Mesa,
a todos os Jovens Senadores e Jovens Senadoras, à
comissão organizadora e aos membros da comissão
do Projeto Jovem Senador do Senado Federal pelo
trabalho, dedicação e empenho demonstrado para
com todos.
O SR. PRESIDENTE (Ivanlis Nascimento da
Costa) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 44 minutos.)
A COMISSÃO ORGANIZADORA APRESENTA OS TEXTOS DAS MATÉRIAS APROVADAS:
São as seguintes as matérias aprovadas:
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PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 1, DE 2013
Cria o Programa de Prevenção da Violência
na Rede Educacional Brasileira.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É criado o Programa de Prevenção da
Violência na Rede Educacional Brasileira, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade de professores e alunos.
Art. 2º Para executar as ações do Programa poderão ser criados Núcleos Multidisciplinares de Prevenção nas escolas.
§ 1º Os Núcleos deverão ser compostos por
psicólogo, assistente social, psicopedagogo,
1 (um) representante do Conselho Tutelar e 1
(um) profissional da área de segurança pública.
§ 2º Os Núcleos deverão realizar avaliações
periódicas das ações do Programa e planejar
suas atividades.
§ 3º As atividades realizadas pelo Programa
envolverão:
I – jogos pedagógicos;
II – palestras interativas com distribuição de
cartilhas sobre prevenção da violência;
III – dinâmicas de grupo;
IV – incentivo à leitura, através da distribuição
e do intercâmbio de obras literárias;
V – acompanhamento psicológico;
VI – filmes educativos;
VII – reuniões periódicas com pais e professores.
Art. 3º As atividades do Programa deverão ocorrer, no mínimo, 1 (uma) vez por mês.
Art. 4º Poderão ser criados Núcleos Multidisciplinares de Prevenção, nos moldes previstos nos artigos
anteriores, nas unidades socioeducativas de internação, previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA).
Art. 5º A fiscalização do Programa será realizada
trimestralmente.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto visa à criação de Programa de Prevenção da Violência na Rede Educacional brasileira, por
meio de ações preventivas e educativas que garantam
aos estudantes maior segurança e integridade física e
psicológica, conforme é assegurado pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
Núcleos a serem criados pelo Programa nas escolas e nas unidades socioeducativas de internação
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funcionarão como espaço de apoio às ações pedagógicas e de cidadania, além de configurar elo de aproximação entre a comunidade e a escola.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Ágata
Pereira; – Jovem Senadora Ana Paula Feitosa; – Jovem Senadora Danielle Almeida; – Jovem Senador
Márcio Bugine Jr.; – Jovem Senadora Marta Pereira.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 2, DE 2013
Dispõe sobre a adoção de práticas de construção sustentável.
O Congresso Nacional decreta:
Art.��������������������������������������������
1º ����������������������������������������
Na execução da política urbana serão observadas as seguintes diretrizes:
I – adoção de técnicas de construção sustentável nas edificações;
II – divulgação de práticas de sustentabilidade
ambiental nos meios de comunicação;
III – promoção de campanhas educativas periódicas com o intuito de mobilizar a população para a adoção de técnicas de construção
sustentável;
IV – concessão de incentivos fiscais conforme
a realidade local.
Parágrafo único. Entende-se por técnicas de
construção sustentável a implantação de telhados verdes, de sistemas de aproveitamento
de energia solar, de águas pluviais e de reuso
de água.
Art. 2° Nas edificações de propriedade da União
deverão ser implantados os sistemas previstos no
parágrafo único do art. 10, desde que tecnicamente e
economicamente viável.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Observa-se atualmente nos centros urbanos a
intensificação de fenômenos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, como as ilhas de calor, a
poluição atmosférica, enchentes frequentes, desconforto térmico, erosão do solo e grande perda de vegetação original.
É importante ressaltar a necessidade de se
adotar novos padrões de construção que considerem
a sustentabilidade ambiental, de modo a amenizar os
efeitos negativos da urbanização descontrolada e não
planejada.
Posto isso, oferecemos um projeto de lei no qual
propomos como diretrizes gerais de política urbana, a
ser executado pelos municípios, o estímulo à adoção
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de técnicas de construções sustentáveis como, por
exemplo, os telhados verdes, que são coberturas vegetadas, a utilização de sistemas de aproveitamento
de energia solar, de águas pluviais e de reuso de água.
Também sugerimos como diretrizes dessa política
a promoção de campanhas educativas periódicas com
o intuito de mobilizar a população a seguir práticas de
construção sustentável, bem como a divulgação dessas práticas nos meios de comunicação.
Por fim, entendemos que essas práticas de construção sustentável devem ser implementadas nas edificações de propriedade da União.
Tendo em vista a importância da matéria, contamos com o apoio dos nossos pares para aprovação e
aperfeiçoamento deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Ana Luiza
Cabral Laet; – Jovem Senadora Andrisley Kelly Pereira da Silva; – Jovem Senadora Daniele Verza Marcon; – Jovem Senadora Verônica Vicente Monteiro.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 3, DE 2013
Dispõe sobre a grade curricular do ensino
médio e a obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os currículos do ensino médio deverão
abordar, obrigatoriamente, os seguintes conteúdos:
I – conhecimentos básicos sobre a Constituição
Federal de 1988;
II – cultura regional, com ênfase em cultura do
Estado em que se situa a escola, de forma dinâmica, com atividades de feiras de estudos,
exposições e afins;
III – ética;
IV – cidadania;
V – funcionamento do sistema político.
Parágrafo único. Os conteúdos previstos neste
artigo deverão ser abordados, preferencialmente, em
conselhos deliberativos a serem criados para esse fim
no âmbito das escolas.
Art. 2° Toda escola do ensino médio deverá ter
pelo menos 1 (um) ponto de acesso à internet, disponível para uso dos alunos.
Art. 3º O disposto no art. 1° será atendido, preferencialmente, por meio digital.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto acrescenta conteúdos importantes à grade curricular do ensino médio.
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O ensino de ética e cidadania dentro das escolas
viria para fortalecer a formação dos jovens, que muitas
vezes, por falta de uma base familiar satisfatória, não
adquirem o conhecimento e os princípios necessários
para compreenderem o meio em que estão inseridos.
Segundo João Calvino o homem é uma depredação total, pois esse já nasce corrompido sem ao
menos se relacionar com a sua mesma espécie. Afirmando isso, com a tentativa de compreender a própria
sociedade, é perceptível que com o tempo o homem
vai perdendo os seus primeiros valores, pois é normal
que com a globalização estes sejam substituídos por
outros. Porém, os valores nacionais e regionais tais
como a compreensão da importância de cada patrimônio nacional, regional e senso de nacionalismo (hinos)
não devem ser esquecidos visto que trabalham a conscientização do ser humano usando como justificativa
o seu conhecimento sobre essa área.
Já que é necessário um maior conhecimento
sobre preservação cabe a implantação de um novo
conteúdo nas escolas que reforçam os valores éticos
na sociedade.
Conhecer a nossa Constituição seria uma maneira dos jovens terem um entendimento sobre seu papel
na sociedade e do funcionamento do País. Assim, os
alunos seriam capazes de discutir a política, formando cidadãos mais críticos capazes de cumprir seus
deveres e cobrar seus direitos. Propomos, assim, que
os professores ensinem como é o funcionamento do
Sistema Político em nosso País.
Por entendermos que essas alterações poderiam
acarretar dificuldades de contratação e capacitação
de profissionais, estabelecemos a prioridade da sua
implementação pela via digital. Assim, estabelecemos
também a obrigatoriedade de que toda escola tenha
ao menos um ponto de acesso à internet disponível
para utilização dos alunos.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Jéssica
Horta – Jovem Senadora Joyce Xavier – Jovem Senadora Loysleny França – Jovem Senador Lucas
Evangelista – Jovem Senador Samuel da Silva.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 4, DE 2013
Institui o Sistema de Avaliação Mérito do
Ensino Médio (MDEM), destinado ao ingresso nas universidades federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É instituído o Sistema de Avaliação Mérito
do Ensino Médio (MDEM), destinado ao ingresso nas
universidades federais.
Art. 2° Para participar, o aluno deverá ter cursado
todo o ensino médio em escolas públicas e ter obtido
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70% (setenta por cento) da média do valor total de
cada disciplina.
Parágrafo único. Serão avaliadas as seguintes
disciplinas:
I – português;
II – história;
III – geografia;
IV – matemática;
V – física;
VI – química;
VII – biologia;
VIII – filosofia;
IX – sociologia,
X – língua estrangeira.
Art. 3º O ingresso na universidade federal será
feito da seguinte forma:
I – 85% (oitenta e cinco por cento) da nota obtida
pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
II – 15% (quinze por cento) da média das notas
obtidas ao longo dos 3 (três) anos do ensino
médio.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor decorridos 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias de sua publicação oficial.
Justificação
O presente sistema tem por objetivo principal facilitar o ingresso ao ensino superior federal aos alunos
de escola pública. Faz uso das médias provenientes
das notas de disciplinas básicas, obtidas durante todo
o ensino médio, sendo que em contraste com a nota do
Enem. Logo, dos 100% das vagas que são destinadas
ao exame de seleção nacional, 15% serão cedidas ao
programa. Portanto, 85% corresponderiam à nota obtida por meio do exame somada aos 15%, onde seria
estabelecida uma “média”. Contudo, vale ressaltar que
o sistema se restringe a alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e/ou instituições federais, a citar como exemplo escolas agrícolas
que possuem a grade básica – português, matemática,
física, química, biologia, história, geografia, educação
física, língua estrangeira, filosofia e sociologia. Sendo
que as escolas agrícolas possuem matérias técnicas,
mas que não estariam contidas nesta grade.
O sistema exposto seria um método por meio do
qual se conseguiria, de fato, motivar os alunos a estudar
mais e dedicar-se no decorrer do período escolar. E,
também vale ressaltar, que seria uma forma de harmonizar o ambiente de ensino. Ao ter esta oportunidade,
os alunos acabariam por conter algumas dificuldades
encontradas como, por exemplo, a falta de disciplina,
respeito e ética que acomete muitos alunos.
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E é a realidade de inúmeras instituições, a frisar
o exemplo dos que atrapalham a aula, a falta de formação por parte de alguns professores, desencadeando uma cobrança pela qualidade de ensino. Ademais,
vale também expor a questão de que, muitas vezes,
você estuda, se dedica, porém é surpreendido por um
problema de saúde, psicológico ou outros infindáveis
percalços que acabam por atrapalhar, ocasionando
um desempenho insuficiente.
Assim, fazendo com que fossem confiantes e calmos para a avaliação, o desempenho da média escolar
proporcionaria uma oportunidade mais acessível e ampla aos alunos em relação ao ensino, encaminhando,
com isso, um número maior de futuros profissionais.
Sala das Sessões,
. – Jovem Senador Antônio Victor Silva; – Jovem Senadora Daniela Moro;
– Jovem Senadora Danielle Araújo; – Jovem Senadora Jhenifer Mezzomo Spagnol.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 5, DE 2013
Dispõe sobre a ampliação da participação
da União no financiamento da educação, o
destino dos recursos e a sua fiscalização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a ampliação da participação da União no financiamento da educação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 2° A União ampliará sua participação no financiamento da educação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios no percentual anual de 10% (dez por
cento), até integralizar 100% (cem por cento) do que
é atualmente transferido a esses entes da Federação.
Art. 3° Os recursos de que trata o art. 2° serão
investidos em:
I – infraestrutura escolar;
II – valorização dos profissionais da educação;
III – formação de professores;
IV – instalação, ampliação e aprimoramento de
laboratórios de informática, de ciência e de linguagem;
V – adaptação das salas de aula para utilização
de novas tecnologias.
§ 1° A formação a que se refere o inciso III será
para disciplinas em que há carência de profissionais
e atenderá prioritariamente os professores que atuem
em áreas para as quais não são especializados.
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§ 2° Os recursos de que trata o art. 2° não poderão ser transferidos para os entes que deixarem de
pagar o piso salarial profissional do magistério público,
decorridos 2 (dois) anos de vigência desta Lei.
Art. 4° A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal deverão dar ampla divulgação, com
informações inteligíveis, sobre o volume de recursos
financeiros investidos na educação, seu destino e aplicação nas instituições públicas de ensino.
Art. 5° Será criado, em cada escola pública, um
conselho de acompanhamento dos investimentos em
educação, composto por alunos, por trabalhadores da
educação e pela comunidade local.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este projeto de lei tem por objetivo assegurar
maior participação da União no financiamento da educação no País.
Sabemos que o maior desafio para melhorar a
educação é a disponibilidade de recursos financeiros.
No entanto, a maioria dos municípios e estados não
consegue cumprir com os investimentos para a educação sem a colaboração financeira da União. Nossa
proposta visa a obrigar que o Governo Federal repasse
mais recursos para os estados e municípios, de modo
que eles possam fazer melhores investimentos.
Com o aumento desses por parte do Governo
Federal, teremos chances de resolver problemas históricos, que certamente não foram e não serão executados por falta de dinheiro. Com mais recursos, será
possível melhorar as condições de trabalho dos professores, possibilitar ganhos salariais e melhor infraestrutura das escolas. Tudo isso refletirá diretamente
na qualidade da educação no nosso País.
Este projeto de lei dispõe também sobre as áreas
em que os recursos serão aplicados e sobre as formas de fiscalização, com a criação de conselhos nas
escolas públicas.
Em razão do exposto, solicitamos aos nobres jovens senadores a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, . – Jovem Senadora Aline
da Conceição Andrade; – Jovem Senadora Beatriz
V. Borges Pereira; – Jovem Senadora Layanne Almeida Cezário; – Jovem Senador Rayesley Ricarte
Costa; – Jovem Senador Willian Alexander Ramos.
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Ata da 210ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 21 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Pimentel, Paulo Paim, Mozarildo Cavalcanti
e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 17 horas e 27 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 295, de 20 de novembro de 2013,
do Senador Inácio Arruda, por meio do qual comunica
que antecipou para o dia 20 de novembro o seu retorno
da visita oficial à região amazônica do Equador, objeto do Requerimento nº 1.309, de 2013, de missão.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai à Secretaria-Geral da Mesa.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSINAR nº 295/2013
Brasília, 20 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Cumpre-me informá-lo que antecipei, para esta
data, o meu retorno da visita oficial à região do Equa-
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dor, objeto do Req. nº 1.309, de 2013-SF, conforme
cópia em anexo.
Cordialmente, – Senador Inácio Arruda, Líder
do PCdoB.
REQUERIMENTO Nº 1.309, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, combiando com
o art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos desta Casa, de
16 a 22 de novembro do corrente ano, quando estarei
representando o Senado Federal na visita à região amazônica do Equador, no período de 17 a 21 de novembro, a fim de obervar in situ os danos ambientais causados pelas operações irresponsáveis da companhia
transnacional de petróleo Chevron-Texado, em Quito.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausenta do País, no período de 16 a 22 de novembro
deste, para participar do supracitado evento.
Brasília, 5 de novembro de 2013. – Senador Inácio Arruda.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 720/2013-GSCM
Brasília, 20 de novembro de 2013
Assunto: Comparecimento às Sessões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito os obsequiosos préstimos de Vossa Excelência no sentido

Sexta-feira 22

707

83895

de determinar a correção no quadro de presença, eis
que, conforme provam as folhas de presença nas Comissões de Educação, Cultura e Esporte (presidi a
reunião), Relações Exteriores e Defesa Nacional; e
Agricultura e Reforma Agrária, estava em plena atividade na Casa, inclusive na Sessão Plenária.
Agradecendo a atenção, renovo protestos de
elevada consideração.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, PSDB/
GO.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.372, DE 2013
Em aditamento ao Requerimento nº 1.254, de
2013, e em face do cancelamento das Reuniões do
Parlamento do Mercosul convocadas para os dias 11 e
12 de novembro do corrente, externado no Ofício nº 62,
de 2013, da Representação Brasileira do Parlamento
do Mercosul, em anexo, requeiro nos termos do artigo
55, III, da Constituição Federal e o disposto no art. 40
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para desempenhar missão oficial no exterior, no período de 1º a 4 de dezembro de 2013, em Montevidéu,
no Uruguai, em razão de solicitação do Presidente da
Representação do Parlamento do Mercosul, no Congresso Nacional, Deputado Newton Lima, para integrar
a delegação de senadores brasileiros que participará da
Reunião da Mesa, Sessão Preparatória, Sessão Especial e XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento, ocnforme
Convocatória do Sr. Ruben Martinez Huelmo, Presidente
do Parlamento do Mercosul (doctos. anexos)
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do País no período
de 1º a 4 de dezembro do mesmo ano.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.373, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, em aditamento ao Requerimento nº
1.269/2013, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos
trabalhos da Casa, durante os dias 2 e 3 de dezembro
de 2013, para participar das Sessões Preparatória,
Especial e XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do
mesmo Diploma Legal, que estarei ausente do País
durante o período 1º a 3 de dezembro de 2013.
Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 52/13
Brasília, 5 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Em referência ao ofício Of. 41/13, informo que o
Senador Cássio Cunha Lima não fará parte da delegação brasileira à Audiência Parlamentar Anual da UIP
nas Nações Unidas se realizará em Nova York, Estado
Unidos, dias 14 e 15 de novembro do corrente ano.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos da minha mais alta consideração. – Senador Ciro Nogueira, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim, pelo prazo regimental, para que faça o seu
pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Pimentel, Senadores e Senadoras,
eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao Senador Ruben Figueiró a gentileza que me fez ao ceder
este espaço, que era de direito dele, como inscrito. Ele
o fez porque, ontem, Senador Pimentel, eu não pude
usar a tribuna devido a uma série de compromissos e
de debates do 122, a perspectiva da reunião do Congresso. Ele, então, de forma muito gentil, disse: “Sou o
primeiro amanhã, então eu lhe cedo o espaço”.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Senador Paulo Paim, quero registrar a compreensão dos nossos Senadores e, em
especial, de V. Exª por terem concordado que encerrássemos mais cedo a sessão do Senado Federal, o
que nos permitiu revogar aquela sessão que, eu diria,
não deveria fazer parte da nossa história, de 1º de abril
de 1964, que cassou o mandato do legítimo Presidente
da República, João Goulart...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – João Goulart. Gaúcho.
O SR. PRESIDENTE(José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Gaúcho, da sua terra.
Portanto, aquele gesto de V. Exª nos permitiu
fazer a sessão do Congresso Nacional, devolvendo à
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história do Brasil o que realmente aconteceu naquele
momento com a sua revogação.
Em segundo lugar, nos permitiu votar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2014 e, com isso, o
Orçamento da União entra em rito de trabalho para
que possamos votá-lo no finalzinho, agora, antes do
recesso. E também, Senador Paulo Paim, aprovamos
21 créditos complementares para que os Ministérios
possam atuar.
Por isso, quero aqui agradecer a V. Exª e ao Presidente do Congresso Nacional pelo que foi feito nas
duas Casas, na Câmara e no Senado, na sessão de
ontem do Congresso.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu que agradeço.
A melhor explicação que eu poderia dar a quem
esperava o meu pronunciamento no dia de hoje foi a
justificativa que V. Exª deu em meu nome e de todos
aqueles que estavam na noite de ontem. Atendendo
um pedido de V. Exª, nós nos dirigimos à Câmara para
aquela sessão histórica do Congresso.
Que bom que podemos dizer que estivemos lá,
principalmente pela revogação, pela anulação da sessão que cassou o mandato do nosso querido ex-Presidente, já falecido, João Goulart.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Eu vou agora ao meu pronunciamento sobre o
tema, agradecendo o espaço que me foi concedido
pelo Senador Ruben Figueiró.
Sr. Presidente, 20 de novembro é uma data especial para o Brasil e para todo o nosso povo. Dia da
Consciência Negra. Um momento para reflexão sobre
a questão do negro na sociedade brasileira.
A data foi escolhida por coincidir com o dia da
morte do grande herói Zumbi dos Palmares. Ou seja,
uma data que lembra a resistência, a luta contra todo
tipo de preconceito.
Sr. Presidente, desde os anos 60 essa data é
celebrada, mas apenas em 2003 foi reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro, por meio da Lei nº
10.639, que incluiu, então, a data no calendário escolar nacional, a partir da sanção do nosso querido ex-Presidente Lula – mas como alguém me disse ontem,
quem foi rei sempre será majestade.
Ainda em 2011, a Presidenta Dilma Rousseff
sancionou a Lei nº 12.519, que cria oficialmente a data
sem obrigatoriedade de feriado. Mesmo assim, 1.047
Municípios já decretaram feriado para o dia Nacional
de Zumbi e da Consciência Negra.
Quero, neste momento, me dirigir à Senadora Ideli
Salvatti, que estava aqui presente minutos atrás. Faço
uma homenagem a ela e a Serys Slhessarenko, pois
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nós trabalhamos com essa data e criamos a Semana
da Consciência Negra.
No fim, fui relator na Comissão de Assuntos Sociais. Mas há a marca de Serys Slhessarenko, nossa
Senadora do PT, que não retornou, e da Senadora
Ideli Salvatti. Eu tive a alegria de ser o relator e a Presidenta Dilma sancionou.
Sr. Presidente, a Constituição de 1998 estabelece que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
Em 2013, comemoramos os primeiros 25 anos
de vigência da nossa Constituição cidadã – eu estava
lá porque fui Constituinte –, sopro de civilização em
nossa Pátria e que diz ao que veio já no seu preâmbulo, em que os representantes do povo brasileiro, na
Assembleia Nacional Constituinte, manifestam – abro
aspas –: “instituir um Estado democrático, destinado a
assegurar o exercício de direitos sociais e individuais,
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem nenhum
tipo de preconceito, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com
a solução pacífica das controvérsias” – fecho aspas–.
Sr. Presidente, com orgulho, lembro que ajudei
a escrever – o Senador Mozarildo também e tantos
outros – a nossa Constituição cidadã.
Até fins do século XIX, o negro brasileiro compunha a mão de obra escrava dos representantes políticos,
no modo de produção escravista que Portugal elegeu
para suas antigas colônias. É esse, na minha modesta
opinião, o maior débito da história do Estado brasileiro
para com a sociedade. Foram quase 400 anos em que
o povo negro ficou sob o regime da escravidão, ainda
sob a tutela dos portugueses.
Sr. Presidente, é impossível fecharmos os olhos
às consequências da escravidão ainda presentes em
nosso cotidiano, mesmo após todos os avanços de
cidadania que logramos obter no século XX.
Gostaria de lembrar que, no ano de 2010, esta
Casa aprovou o Estatuto da Igualdade Racial e Social,
que considero a verdadeira carta da liberdade do povo
negro. Foi sancionado pelo Presidente Lula e virou
lei federal. É claro que precisamos avançar na regulamentação o quanto antes de alguns artigos, como,
por exemplo, os arts. 38 e 39, que tratam da questão
do trabalho.
É bom lembrar que esta Casa está para votar,
de forma definitiva, a PEC que combate o trabalho
escravo – repito: combate o trabalho escravo –, e não
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regulamenta o trabalho escravo. Trabalho escravo nós
não regulamentamos, proibimos.
Sr. Presidente, como disse, é impossível fecharmos os olhos às consequências da escravidão ainda
com seus resquícios presentes em nosso dia a dia.
Gostaria de repercutir nesta Casa a pesquisa
“Participação, Democracia e Racismo?”, divulgada
em 2013 pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), dando conta de que, no Brasil, os negros
representam nada menos do que 70% das vítimas de
homicídio.
Por isso, nós todos assinamos a CPI que trata do
combate ao assassinato de jovens negros em nosso
País, para a qual devo ser indicado como Presidente
ou relator. É uma iniciativa liderada pela nossa querida Senadora Lídice da Mata, com quem aprovamos,
ontem, a Medalha Abdias Nascimento.
Sr. Presidente, segundo o Ipea, ocorrem no Brasil mais de 60 mil homicídios a cada ano. E a probabilidade de um adolescente negro ser assassinado é
quatro vezes maior em comparação a um adolescente
branco. Não queremos que ninguém seja assassinado,
nem brancos, nem negros. Apenas estamos levantando dados.
Se nada fizermos para conter a tendência, os
especialistas antecipam a má notícia de que mais de
36 mil brasileiros entre 12 e 18 anos serão mortos,
assassinados, até 2016, geralmente por arma de fogo.
Sr. Presidente, nos últimos dias, as notícias do
País estamparam manchetes que nos preocuparam.
O Estado de S. Paulo:
Negro recebe 36% menos que não negro, diz
estudo.
Um trabalhador negro recebe em média um
salário 36,11% menor que um trabalhador não
negro, de acordo com o estudo “Os Negros no
Mercado de Trabalho”, divulgado ontem pelo
Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Folha de S.Paulo:
Negros ocupam quase metade dos postos de
trabalho nas regiões metropolitanas.
Os negros ocupam quase metade das vagas
de trabalho (48,5%) nas regiões metropolitanas do Brasil, aponta o estudo “Os negros no
trabalho”, feito em conjunto pelo Dieese (...),
Fundação Seade e o Ministério do Trabalho.
Os dados são referentes ao biênio 2011-2012.
Rede Brasil Atual: “Só escolaridade não garante
presença de negros no mercado de trabalho, aponta
Dieese”.
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Blog do Planalto:
Cotas para negros não acabam com a meritocracia nos concursos públicos, diz ministra.
No “Fala, Ministra”, a titular da Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(Seppir), Luiza Bairros, afirmou que o projeto
de lei que reserva 20% das vagas do serviço
público federal (...) [encaminhado pela Presidenta Dilma, poderá ajudar a diminuir essa
discriminação em relação ao povo negro].
Ela ressaltou que não haverá uma flexibilização
de critérios para poder beneficiar os negros
e que a medida é necessária para acelerar a
participação desta população nos lugares (...)
[importantes, como este aqui a que me refiro
– no serviço público].
No Brasil, nos Estados Unidos e em outros países
escravocratas, a musicalidade da senzala serviu para
exorcizar sua tristeza; para diminuir sua nostalgia da
pátria mãe, da Mãe África; para aguentar com altivez
as penúrias do trabalho brutal e aniquilador.
Os ecos da escravidão brasileira mostram-se,
embora tenhamos avançado, presentes na belíssima
música “Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, da banda carioca O Rappa, que eu me permito
declamar brevemente aqui. Diz a canção:
Tudo começou quando a gente conversava.
Naquela esquina ali
De frente àquela praça
Veio os homens
E nos pararam
Documento por favor
Então a gente apresentou
Mas eles não paravam
Qual é negão? Qual é negão?
O que tá pegando?
Qual é negão? Qual é negão?
É mole de ver
Que em qualquer dura
O tempo passa mais lento pro negão
Quem segurava com força a chibata
Agora usa farda
Engatilha a macaca
Escolhe sempre o primeiro
Negro pra passar na revista
Pra passar na revista
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Sr. Presidente, analisar criticamente os des-
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caminhos da história do Brasil não implica de nossa
parte fomentar somente incompreensões ou falar somente de brutalidade no seio da sociedade, mas, sim,
levantar dados para combater, enfrentar e diminuir a
discriminação contra o povo negro.
No passado ou no presente, somos todos causadores e também vítimas da cegueira inerente aos
preconceitos; da burrice grudada na desumanidade de
todos e de cada um no trato com o próximo; sofredores de nossa incapacidade de promoção, pela arte do
encontro e da palavra livre e franca, do igualitarismo
fraterno e da ascensão social a que todos aspiram, e
que haverá de banir a violência que faz tombar, anualmente, 60 mil brasileiros.
No mês em que celebramos a consciência negra,
na Semana da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra, celebramos igualmente o cerne de uma
nova consciência não apenas negra, mas, antes, verde– amarela, do nosso querido Brasil, tecido a várias
mãos, cujo povo é beneficiário do gênio de André Pinto
Rebouças; de Joaquim Maria Machado de Assis; de
Joaquim da Cruz e Sousa; dos lanceiros negros; de
Abdias do Nascimento; de José Carlos do Patrocínio;
de Paulinho da Viola; de Cynthia Mendes; de Joaquim
Barbosa; de Cartola; de Elza Soares; de Djavan; de
Gilberto Gil; de Donga; de Martinho da Vila; de Grande
Otelo; de Jorge Benjor; de Lázaro Ramos; de Carlinhos
e Mano Brown; de MV Bill; de Margareth Menezes; de
Negra Li; de Paula Lima; de Zezé Mota;...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... de Evaristo de Moraes; de Milton Gonçalves; de Milton Nascimento; de Milton Santos; de Tim
Maia; de Wilson Simonal; de Vanessa da Mata; de Jair
Rodrigues – os dois –; de Djalma Santos; de Edson
Arantes do Nascimento; entre tantos outros negros...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Neymar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... – Neymar, por que não lembrar o Neymar,
como jogador? –, que de uma forma ou de outra fizeram vibrar nossas emoções, nossos corações.
Enfim, Sr. Presidente, nos dias que correm, o mundo tomou conhecimento de que quase cem pessoas,
a maioria mulheres e crianças, morreram de sede no
Níger, em pleno Deserto do Saara, por conta de uma
tentativa fracassada de ingresso na Argélia, para a
conquista, mediante a travessia no Mar Mediterrâneo,
de uma vida melhor na Europa. Ali morreram centenas
de negros, principalmente mulheres e crianças.
Na África ou no Brasil, somos todos peregrinos,
e é contra todas as formas de penúria, de preconceito
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que cumpre ao ser humano brasileiro lutar, e a depender de nosso esforço comum, no que tange ao nosso
País, esperamos não registrar, no ano de 2016, nada
além do que duas mortes naturais, para não termos
que lembrar de 60 mil mortes: preconceito racial e injustiça social, para o mais profundo bem de todos os
brasileiros.
Vinte de Novembro, Dia Nacional da Consciência
Negra. Aos poucos, o Brasil está pagando esta dívida.
Já fizemos muito, mas, muito ainda precisa ser feito.
Meus amigos e minhas amigas, lutar por justiça,
liberdade e igualdade e combater todo o tipo de preconceito é um dever todo homem, toda mulher que é
do bem.
As nossas vidas são lutas permanentes em defesa dos trabalhadores; dos empreendedores, sejam da
área pública e da área privada; dos idosos, aposentados
e pensionistas; da livre orientação sexual, enfim, nós
trabalhamos no combate a todo tipo de preconceito.
Essa frase nos ilumina. Nós a escrevemos juntos, nessa longa caminhada das nossas vidas. Ela nos
dá o norte para cada passo de demos, que estamos
dando, e que daremos.
Por isso, nós temos muito orgulho de termos ajudado a colocar na Constituição Cidadã, ao lado Bancada negra na época – Paulo Paim, Caó, Edmilson e
Benedita da Silva; éramos quatro, somente quatro –,
que o crime de racismo não prescreve.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Senador Paim, com a sua generosidade de sempre, há uma delegação de que o Senador Ricardo Ferraço quer fazer o registro; depois,
devolveremos a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Com certeza. Eu que agradeço a V. Exª. Senador
Ferraço, por favor.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – Peço escusas, Senador Paulo Paim,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Sem escusas. É o maior orgulho um aparte
de V. Exª anunciando os nossos queridos visitantes.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB
– ES) – ...por interromper o discurso que V. Exª faz,
um discurso carregado de emoção, de conteúdos e
dando conta deste que é um combate que V. Exª faz
permanentemente – e o faz muito bem – e que conta
naturalmente com a nossa plena solidariedade, em
razão da elevada dívida social que o nosso País tem
com os negros e que nós precisamos reafirmar a cada
momento, inclusive com ações positivas, com ações
inclusivas. Mas, Sr. Presidente, com a vênia de V. Exª,
nós queremos registrar, com enorme prazer, na condição de Presidente da Comissão de Relações Exte-
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riores e Defesa Nacional, que nós estamos recebendo
aqui em nosso plenário S. Exª o Ministro da Defesa
Agustin Rossi, da República – amiga, querida e fraterna – da Argentina, com quem nós compartilhamos
um conjunto extraordinário de programas comuns. S.
Exª o Ministro Rossi faz uma visita ao País; já esteve
em reuniões técnicas com o Ministro Celso Amorim,
tratando de interesses mútuos do nosso País com a
República da Argentina. Está acompanhado de uma
grande equipe, acompanhado de generais, de almirantes, que nos dão a honra de recebê-los aqui no Senado da República. E o fazem em respeito a esta Casa,
até porque, durante dois mandatos como Deputado
Federal, ele representou a Província de Santa Fé no
Parlamento argentino. Portanto, é com muita alegria e
com muito respeito que nós queremos saudar o Ministro
da Defesa, Agustin Rossi, da República Argentina, na
companhia do Senador Eduardo Suplicy, meu colega
e companheiro na Comissão de Defesa. Nós estamos
comunicando ao Plenário desta Casa que estamos
recebendo o Ministro. Em seguida, vamos dialogar
com ele aqui no anexo ao plenário do Senado. Todos
aqueles colegas, companheiros Senadores ou Senadoras que desejarem participar desse diálogo, é um
prazer convidá-los. Muito obrigado, Senador Paim. Muito
obrigado, Presidente em exercício, Senador Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Senador Ricardo Ferraço, é muito
correto o registro da presença da delegação do nosso
Estado vizinho. Eu sei que V. Exª, que é o nosso Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, vai acolher bem, em nome de todos os
nossos Senadores da República, do Senador Paulo
Paim, que está cedendo aqui parte do seu tempo; do
Senador Suplicy, que integra a Comissão de Relações
Exteriores.
Portanto, sejam bem-vindos mais uma vez ao
nosso Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Permita, Senador, que eu diga, naturalmente,
que sejam bem-vindos. Eu sei e os senhores sabem
que o Mercosul é muito importante para nós. Acho que
Argentina e Brasil são fundamentais para viabilizar o
Mercosul.
Sejam bem-vindos. E vamos trabalhar juntos
para que esse bloco responda à expectativa dos nossos povos.
Um abraço a cada um dos senhores.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES. Fora do microfone.) – Já disse ao Ministro que V.
Exª é do Estado do Rio Grande.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Rio Grande do Sul, próximo ali, ao lado ali.
Conheço a Argentina e gosto muito. Só há um probleminha: entre Pelé e Maradona, eu fico com o Pelé. Mas
tenho um carinho enorme pelo Maradona, viu? Diga
ao Maradona que ele também está no nosso peito,
porque a arte do futebol tem nele um símbolo. Sejam
bem-vindos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP. Fora do microfone.) – E o Messi...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – O Messi é o melhor do mundo hoje, é inegável.
É o melhor do mundo hoje. Até o Papa é argentino
agora. O que eu faço? Um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Mas, Senador Paim, Deus é brasileiro. (Risos.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Fechou bem, fechou bem.
Mas Sr. Presidente, estou usando um pouquinho
mais do tempo, com a compreensão de V. Exª, porque
este pronunciamento tem muito a ver com a história
do nosso povo negro.
Concederei um aparte ao Senador Eduardo Suplicy, mas, antes, quero concluir este raciocínio.
E foi esta mesma delegação, Sr. Presidente –
Caó, Benedita, Edmilson, Domingos Leonelli e João
Herrmann, de São Paulo e já falecido –, que foi à África do Sul, em plena época do apartheid, exigindo a
libertação de Nelson Mandela, como uma decisão da
Assembleia Nacional Constituinte.
E foi esse mesmo grupo – e quero aqui fazer uma
homenagem ao ex-Presidente José Sarney – que articulou a criação da Fundação Palmares. Mas, na nossa
ida à África do Sul – faço aqui uma pequena homenagem à nossa antiga Varig –, diziam que o avião da
Varig seria bombardeado quando nós descêssemos, e
o Comandante disse: “Bombardeado coisa nenhuma.
Desçam, cumpram a missão, que eu estarei aguardando aqui no aeroporto para nós voltarmos ao Brasil.” E
assim foi feito.
Lembro, com satisfação, Sr. Presidente, que, nos
90 anos do inesquecível Abdias do Nascimento, ali no
Itamaraty, a convite do Presidente Lula e do Itamaraty,
eu fui convidado a declarar uma poesia que fiz, chamada Abdias, um homem à frente do seu tempo.
Sr. Presidente, hoje lembro que festejamos a
resolução da CCJ, aqui no Senado, aprovada pelo
Plenário, da medalha Abdias do Nascimento. Iniciativa que dividi com a Senadora Lídice da Mata – repito:
ela, a primeira signatária, convidou-me como segundo
signatário –, para agraciar personalidades que tenham
oferecido contribuição relevante e proteção da cultura
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afro-brasileira e que combatam todo tipo de preconceito. Claro que há gente que nunca vai ganhar essa
medalha, por pregar o preconceito. Não será nenhum
de nós aqui nesta caminhada. A proposta vai agora,
com certeza, ser implementada a partir deste ano.
Sr. Presidente, eu tive orgulho de ser Relator da Lei
Caó, que regulamentou o artigo da Constituição que diz
que todo crime de racismo é inafiançável e não prescreve.
Apresentamos e aprovamos o projeto de lei da Câmara dos Deputados para que a verdadeira história do
povo negro fosse contada na sala de aula. Foi arquivado
na época, no Senado, mas a nossa querida Deputada
Esther Grossi desarquivou e, junto com Ben-hur – ambos também do PT –, reapresentou. Trabalhamos juntos
e hoje é lei federal sancionada pelo Presidente Lula.
Apresentamos, aprovamos e hoje é lei o projeto
que diz que a injúria usada como instrumento racista
também é crime inafiançável.
Apresentamos, aprovamos e foi sancionado pelo
Presidente Lula o Estatuto da Igualdade Racial.
Fomos relatores do projeto do Executivo do Presidente Lula que deu à Sepir status de ministério. Ganhamos por dois votos aqui neste plenário.
Aprovamos, como disse antes, junto com as Senadoras Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti, a Semana da
Consciência Negra. Fomos relatores do substitutivo global.
Tenho orgulho de dizer que fomos ao Supremo
Tribunal Federal defender a política de cotas. Argumentamos na tribuna daquela Casa, sob a presidência, na época, do grande Ministro, por quem eu tenho
o maior respeito, Lewandowski, e vencemos. Lewandowski foi fundamental para vencermos no Supremo
Tribunal Federal a política de cotas. Fomos relatores
e aprovamos – é hoje lei – a política de cotas na CDH
e na Comissão de Educação.
Como foi bom poder anunciar aqui que nós todos
participamos da elaboração e da discussão – nós todos, porque veio do Executivo – do ProUni, que é um
sucesso nacional e, eu diria, internacional! Como foi bom
nós podermos hoje dizer que discutimos, defendemos
e aprovamos outra iniciativa do Executivo, o Pronatec,
que garante, efetivamente, que brancos, negros, índios,
enfim, pobres tenham direito a um ensino técnico!
Defendemos e hoje podemos, com certeza, dizer
que a política de cotas para negros no serviço público vai
se tornar realidade por uma iniciativa da Presidenta Dilma.
Como foi bom aprovar recentemente na CDH projeto de
lei de nossa iniciativa – e eu vou terminar, Sr. Presidente
– que regulamenta o art. 40 da Constituição, para que
o povo quilombola tenha título definitivo de suas terras!
O Presidente Lula, Senador Pimentel – e tudo
que eu falo tem uma ligação com V. Exª, porque V. Exª
é o Líder do Governo, e o mérito também é seu –, fez
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um decreto garantindo, mas setores conservadores foram questionar na Justiça, e está lá ainda num debate
sem uma decisão. Então, devido a isso, nós pegamos
o decreto do Presidente Lula, apresentamos em forma
de lei e esperamos que seja aprovado com brevidade
nas outras Comissões.
Enfim, termino dizendo, Presidente Pimentel – e
vou dar o aparte ao meu amigo Suplicy –, que todos
que lutam pela justiça, pela liberdade, pela igualdade
de direito para todos têm a nossa parceria, e, com
certeza, essas pessoas têm raiz firmada na memória
da história, da liberdade e da igualdade.
Viva 20 de novembro! Viva Zumbi dos Palmares!
Viva a Consciência Negra! Viva a gente brasileira! Viva
as diferentes cores das nossas mãos, sejam brancas,
sejam negras, sejam amarelas, sejam enrugadas, sejam sem rugas! Viva a unidade de todo o nosso povo!
Senador, se V. Exª permitir – parece que me deu
mais dois minutos –, eu queria que o Senador Suplicy
concluísse. Eu concluí a minha parte e agradeço muito
a tolerância de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Nesse pronunciamento sobre o Dia da
Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, V. Exª, querido Senador Paulo Paim, descreve
não apenas a trajetória daquelas pessoas que, sendo
afrodescendentes, sendo negras, no Brasil, tanto têm
honrado o povo brasileiro, desde os grandes batalhadores pelos direitos, como Abdias, como Pelé, como
Mano Brown e tantos outros que V. Exª citou... Mas
eu quero dizer que V. Exª tem sido um exemplo para
todos nós, brasileiros, para nós, brancos, para os brasileiros, conforme V. Exª nos diz, de todas as cores,
todas as raças. Que bom que V. Exª aqui tem honrado tanto o nosso Partido e o Senado Federal. V. Exª é
muito respeitado por todos nós e, sobretudo, também
nos momentos em que, diariamente, V. Exª expressa
solidariedade aos aposentados, aos trabalhadores de
todas as idades e raças, aos estudantes, mencionando as possibilidades de cotas, do ProUni e assim por
diante, mas também até na visita, da qual hoje nós
compartilhamos, aos que se encontram lá na Papuda.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Genoíno, José Dirceu e Delúbio.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Exatamente. Inclusive, manifestando a sua
preocupação...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... com a saúde do nosso ex-presidente e
Deputado Federal José Genoíno. Acho que há uma
compreensão da parte de todos os brasileiros de que
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deve o Presidente Joaquim Barbosa, que honra a raça
negra no Supremo Tribunal Federal, ter a compreensão para com os familiares de José Genoíno, que o
conclamam a dizer: “José Genoíno, a sua condição de
saúde faz com que eu, Joaquim Barbosa, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, nas circunstâncias presentes, diga que você deve permanecer em casa, tendo
os cuidados médicos necessários para recobrar plenamente a sua saúde.” É a recomendação que eu aqui...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... formulo a uma das pessoas que V. Exª,
com justiça, homenageou no seu discurso, o Presidente
Joaquim Barbosa, o primeiro negro que foi designado
ministro do Supremo Tribunal Federal – foi o primeiro a
ser designado por qualquer presidente, mas o foi exatamente pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então,
hoje, mais uma vez, V. Exª faz um gesto de solidariedade na visita da qual compartilhamos com o nosso
Líder, Wellington Dias, com o Senador José Pimentel,
que preside esta sessão, e com outros companheiros
e companheiras Senadoras. Meus cumprimentos pelo
brilhante discurso de V. Exª sobre Zumbi dos Palmares
e o Dia da Consciência Negra, o dia da...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... consciência humana. V. Exª é um exemplo da consciência humana, solidário sempre a todos.
Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, permita-me só um rápido comentário sobre a fala do nosso querido Eduardo Suplicy.
Citei aqui o nome de dezenas e dezenas de negros que se destacaram, de uma forma ou de outra,
na história.
Quanto à visita que fizemos hoje de manhã, nós
a fizemos com a maior tranquilidade. A Bancada dos
Senadores aqui da Casa foi em bloco. Só aqueles que
tiveram, por motivo de força maior, de viajar que lá não
estiveram. Eu fiquei com duas grandes preocupações,
inclusive como militante dos direitos humanos, inclusive como ex-Presidente, Senador Pimentel, por dois
mandatos, da Comissão de Direitos Humanos.
Ninguém está discutindo a decisão do Supremo
Tribunal Federal. Ninguém. Nós não estamos discutindo
isso, mas o procedimento feito a partir daí...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... quando hoje lá nos relataram que ficaram
mais de quatro horas num pátio, onde os diretores da
prisão não sabiam o que fazer com eles, porque não
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havia documento legal que desse condição de eles
entrarem ou não no presídio. Quando perguntados,
eles respondiam: “Não, não há nenhum documento
legal aqui, no presídio, que me garanta que eles possam adentrar o presídio”. Criou-se um impasse. A forma como foi feito o encaminhamento não cumpriu os
parâmetros como mandam a Constituição e o Estado
democrático de direito. Isso precisa ser averiguado.
Segundo, o estado do ex-Presidente do PT, o
meu colega de Parlamento – fui Deputado Federal com
ele por muitos e muitos anos. Um brilhante Deputado.
Ninguém questiona o brilhantismo de José Genoíno
como Parlamentar e muito menos a sua história política.
Ninguém aqui está agora, neste momento, na tribuna...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... nem V. Exª nem eu estamos questionando a decisão do Supremo. Estou questionando dentro do aspecto
legal, com três laudos e com o quarto laudo chegando,
dizendo que ele não tem condição de ficar ali, no presídio.
Quero aqui elogiar, inclusive, os diretores e os
funcionários da prisão, todos solidários. Só estamos
esperando que chegue um documento que garanta
ao José Genoíno a prisão domiciliar. Ninguém está
dizendo que ele não tenha que responder conforme
a decisão do Supremo, mas dentro do aspecto legal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Diretor João Feitosa...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – ...do Complexo da Papuda (Fora do microfone.).
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Exatamente, João Feitosa, que lá disse: “Estamos
esperando simplesmente”. Todos. Pelos documentos
que nos chegam, não há condição humana. É desumano manter um preso, seja quem for, nas condições
de saúde em que se encontra lá o Genoíno. Então, é
inadmissível que a gente não responda.
Inclusive, eu sou da Base, mas, como dizem que
sou meio rebelde, quero questionar o próprio Ministro
da Justiça. Alguma coisa tem que ser feita. Eu vi o estado do Genoíno. V. Exª viu. O Pimentel viu. Seja ele
ou outro, no estado em que se encontra, a lei garante
para ele o afastamento do presídio para um tratamento. Foi dito que ele poderia ir para o Hospital do Coração. Bom. Nós queremos uma solução que seja dada
a ele e a todo e qualquer preso que esteja no estado
em que se encontra hoje, de posse de quatro laudos
lá apresentados, o Genoíno.
Fizemos uma visita humanitária, solidária, contra
o que aconteceu a partir do julgamento, a forma como
foram feitos os encaminhamentos, e o estado de saúde
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do José Genoíno. Se alguém pensa que eu me nego a ter
posições quando vejo uma injustiça, estão muito enganados. Sempre terei posição muito clara: sempre ao lado da
justiça. E, neste momento, é a justiça pelo procedimento
inadequado que foi feito após a decisão do Supremo.
Era isso, meu querido Presidente José Pimentel.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Obrigado. Meus cumprimentos.
Apenas a notícia: o Deputado José Genoíno,
após a nossa visita, agora há pouco, foi levado para
o hospital.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Olha, viu? Então, está dizendo que procedia. Não
há por que ele não ir para a prisão domiciliar, dentro
dos autos do próprio processo.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Eu quero parabenizar o Senador
Paulo Paim pelo pronunciamento.
Passo a palavra para o Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Pimentel;
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, hoje quero abordar um tema que tem muito simbolismo: de um lado,
o papel do Congresso Nacional e, do outro, o papel
da Presidente da República, representando o Poder
Executivo – e nós, o Poder Legislativo.
O gesto da Presidente de vetar integralmente o
projeto de minha autoria que regulamenta e estabelece
exigências claras para a criação de Municípios é uma
coisa que vejo com naturalidade. O Congresso entendeu
que deveria aprovar o projeto; a Presidente entendeu
que deveria vetar. Portanto, atitudes de Poderes que são
independentes, mas que devem ser harmônicos entre si.
No entanto, quero aqui fazer uma análise, até porque fico pasmo, quando vejo principalmente a imprensa
do Sul e Sudeste dizer que esse projeto vai abrir uma
farra de criação de Municípios, o que absolutamente
não é verdadeiro, porque, com esse projeto – se ele já
existisse há muitos anos –, a maioria dos Municípios
não teria sido criada.
Fiz aqui um levantamento de todos os Municípios
que têm de mil a 50 mil habitantes. Então, o que vimos?
Que a Região Sudeste sozinha tem, nessa questão,
milhares de Municípios. Por exemplo, os dois Municípios menores em população do Brasil estão onde? Em
Minas Gerais e em São Paulo. Aliás, na ordem, em São
Paulo e, depois, em Minas Gerais. Eles têm menos de
mil habitantes. Só esses dois Estados têm Município
com menos de mil habitantes.
Pois bem, na verdade, se considerarmos até 50
mil habitantes, a diferença é estarrecedora. A Região
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Sul e a Sudeste têm mais de 5 mil Municípios nessa
faixa de até 5 mil habitantes. A Região Nordeste tem
116, e a Região Norte, 42. Então, vejam que a política
de redivisão territorial municipal está naquela lógica de
atender prioritariamente aos Estados mais ricos e de
impedir os mais pobres.
Por exemplo, no meu Estado, não há nenhum
Município com menos de 5 mil habitantes – nenhum!
–, e é o menor Estado da Federação em termos de
população.
Agora, os dados são realmente estarrecedores.
Se considerarmos isso, até 10 mil habitantes, realmente é um número que precisa ser analisado de maneira
isenta, é preciso olhar com carinho essa questão.
Só depois que o meu projeto foi apresentado, em
2002 – portanto, há mais de dez anos –, foram criados
Municípios que chamam atenção pelo número de habitantes. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, foi criado um
Município com 4.900 habitantes; no Rio Grande do Sul, foi
criado um Município com 2.681 habitantes, o Município
de Pinto Bandeira; também em Mato Grosso do Sul, foi
criado um Município com 2.900 habitantes; em Pescaria
Brava, Santa Catarina, foi criado um Município com 9 mil
habitantes. E há outros que ultrapassam os 10 mil, mas
não chegam aos 50 mil, que são Balneário Rincão, em
Santa Catarina, que tem 11 mil habitantes; e Mojuí dos
Campos, no Pará, que tem 15 mil habitantes. Coincidentemente, justamente o Estado da Região Norte que criou
Municípios nesse período de tramitação do nosso projeto
tem mais habitantes dos que os de Santa Catarina, os do
Rio Grande do Sul, os do Mato Grosso do Sul.
É muito importante que a gente chame atenção disso para que, de fato, a coisa seja encarada com isenção
e, sobretudo, com o espírito da Constituição, que manda,
impõe como um dos deveres da República a eliminação
das desigualdades regionais. Desse jeito, não vamos nunca eliminar, porque entendo que... Aliás, tenho certeza,
pelo levantamento que fizemos, que alguns Municípios
vão ser criados no Sul e no Sudeste porque estabelecemos um número relativamente pequeno de habitantes como exigência para a criação de Municípios: 5 mil
na Região Norte, 8 mil na Região Nordeste, 10 mil na
Região Centro-Oeste e 12 mil na Região Sul e Sudeste.
Portanto, tenho certeza de que, tanto no Rio Grande do
Sul, como em São Paulo, outros Municípios vão surgir.
Mas também prevê a fusão, a incorporação de
áreas de Municípios diferentes. Por exemplo, com relação a esse Município de Borá, que não tem mil habitantes – vamos arredondar para mil –, acho que a
população seria muito melhor tratada se esse Municípios fosse anexado ao Município vizinho, que tem de
fato população, serviços de atendimento, enfim.
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Agora, mais importante é que nunca houve – para
usar o termo do Presidente Lula –, nunca antes, na
história do Brasil, houve uma regulamentação como
essa que estamos propondo, Senador Paim.
Então, eu espero que, assim como a Presidente
usou do seu direito constitucional de vetar, inclusive alegando, algo que provamos de maneira muito exaustiva,
que não vai haver aumento de custos para o Governo
Federal ou para o governo estadual, porque o que nós
propomos, na verdade, é que o Município que for criado
divida o FPM que o Município maior recebe. Então, o
Município que vai ser desmembrado pega os recursos
do FPM e divide. Com isso, o Município que sofreu o desmembramento perde um pouco de recursos, mas perde
também a obrigação de gastar naquela área. É preciso
que realmente tenhamos tranquilidade com relação a isso.
Na Câmara dos Deputados, Senador Paim, agora, digamos assim, na última rodada, 312 Deputados
votaram a favor. É, portanto, muito mais que a metade
dos Deputados Federais, já que 312 dos 513 Deputados votaram a favor. Aqui, no Senado, a proporção
foi bem maior: dos 81 Senadores, 53 votaram a favor.
É bom ressaltar que o Líder do Governo, o Líder do
PMDB, o Líder do Bloco e o Líder do PT estavam entre
esses 53, e ninguém se posicionou contrário aqui nas
discussões. Como o PSDB liberou a Bancada, muitos
Senadores do PSDB votaram a favor, outros se abstiveram e outros votaram contra. O certo é que, de 81
Senadores, 53 votaram a favor.
Agora, o projeto vetado volta para o Congresso
para que seja apreciado o veto da Presidente. Será,
portanto, o primeiro teste sobre essa questão de voto
secreto para apreciar vetos que vamos fazer, porque,
infelizmente, tanto no Senado quanto na Câmara, o Parlamentar vota a favor em aberto, e, quando a Presidente
veta e vem para cá, no voto secreto, o Deputado ou o
Senador muda de posição, porque não é identificado.
É por isso que, na questão do voto secreto, sou
a favor de que toda matéria legislativa e toda questão ética e moral sejam feitas com voto aberto. Sou
contra, Senador Paim, apenas no caso de escolha
de autoridades, porque acho que, nesse caso, não é
uma questão parlamentar ou legislativa e não é uma
questão de ética e de moral. Então...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me... Sei que não é o
momento, mas quero cumprimentar V. Exª e dizer que
acho uma barbaridade quererem manter no veto!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Estão querendo articular e – não
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estou falando como Presidente, mas como autor – manter o voto secreto até no veto. Não viram esta semana?
Então, meus cumprimentos a V. Exa, que está
garantindo transparência no Legislativo. No veto, isso
é caso sério.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR) – Senador Paim, basta dar um exemplo aqui do projeto que instituiu o Ato Médico. Ele levou
mais de 12 anos em discussão no Senado e na Câmara, mas, quando foi votado, inclusive com acordo de
todas as Lideranças, foram vetados 10 itens do projeto.
É lamentável que isso ocorra. Mas, como eu disse,
o Executivo é um Poder independente do Legislativo.
Porém, como diz a Constituição, ele é independente,
mas deveria ter harmonia com o Poder Legislativo,
como deveria ter também com o Poder Judiciário.
Então, agora, eu quero concitar os 312 Deputados e 53 Senadores a votar a favor, a manterem a sua
postura na votação do veto, porque mudar esse número
será, definitivamente, a afirmação de que nós temos
que abrir o voto na apreciação de vetos. E aí vejam
como é a questão de manter a coerência. A apreciação do veto é uma matéria legislativa, que interessa à
população saber. Como, por exemplo, também votação
de cassação de mandato tem que ser aberta, porque,
senão – repito –, alguns se aproveitam da votação secreta para votar de um jeito ou de outro.
O importante é que, já que estamos discutindo
essa questão de voto aberto, tenhamos essa convicção: não pode acontecer essa questão de votação
secreta nos vetos da Presidente. O que ela veta? Ela
veta uma matéria aprovada pela Câmara e pelo Senado. No entanto, quando volta para lá... Nós temos,
na história, um ou dois vetos que foram derrubados.
Então, não consigo entender.
Eu quero que a Presidente e seus Ministros entendam que não estou aqui reclamando ou acusando
o Executivo de não ter feito a coisa dentro da lei. Fez!
A Constituição dá à Presidente o direito de parcial ou
totalmente ou sancionar, e ela exerceu, portanto, o direito de vetar integralmente.
De toda forma, Senador Paim, quero repetir e
concitar os Deputados Federais e os Senadores que
votaram a favor desse projeto que moraliza a criação,
a fusão e a incorporação de Municípios a manterem a
sua postura, porque, se houver, amanhã, um resultado com menos votos do que houve no voto aberto, aí
vai, realmente, sinalizar que, urgentemente, nós temos
que acabar com o voto secreto na votação de vetos e
também na cassação de mandatos, porque, isto sim,
por uma questão ética, moral e legislativa, o eleitor tem
que saber como o seu representante votou.
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No caso das autoridades, há algo muito sério.
Imaginem o Senador ou o Deputado votar contra uma
autoridade que vai para os tribunais superiores ou para
as agências reguladoras ou para o Banco Central. O
que acontece? Amanhã... Eu, por exemplo, não tenho
receio algum de retaliação pessoal, mas tenho receio,
sim, de retaliação contra os interesses do meu Estado. Por isso, ressalvo, nessa questão da escolha de
autoridades, que o voto seja secreto.
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Quero pedir, Senador Paim, que V. Exª autorize
a transcrição, na íntegra, do material a que me referi
aqui. Peço, portanto, a transcrição nos Anais do Senado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. José Pimentel deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Ricardo Ferraço, pela
ordem. Terá a palavra, em seguida, a Senadora Ana
Amélia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Estou inscrito para usar da tribuna para falar pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança.
Se quiser falar agora, V. Exª tem prioridade, bastando
combinar com a Senadora Ana Amélia. Seria um orador inscrito e um Líder ou uma comunicação. (Pausa.)
Conforme entendimento com a sempre gentil
Senadora Ana Amélia, convido à tribuna o Senador
Ricardo Ferraço, que vai falar pela Liderança do PMDB.
Senador Ricardo Ferraço, só permita que eu registre a presença, no plenário, da instituição de ensino
Eseba, Escola de Educação Básica, de Uberlândia, do
Ensino Fundamental. Estou certo? Se eu estiver certo,
façam um sinal. (Pausa.)
Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Vocês vão
assistir agora ao pronunciamento do Senador Ricardo Ferraço, um dos melhores Senadores da história
da República.
Por favor, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– É com muita honra, Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, que recebemos aqui essa ampla representação
de jovens de Uberlândia, do nosso Triângulo Mineiro,
uma das regiões mais prósperas, que tanta contribuição dá ao desenvolvimento do nosso País.
Sejam todos muito bem-vindos ao Senado da
República. Nossa expectativa é de que a visita possa
ser coroada de resultados para a pesquisa, não só
para vocês, alunos, como para os professores que os
estão coordenando aqui.
Sejam todos muito bem-vindos.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
nosso querido Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o diligente e determinado
Senador Vital do Rêgo, marcou para a próxima terça-feira a votação de um projeto que nós apresentamos
no Senado há algum tempo. É um projeto que regula-
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menta a existência da mediação de conflitos no âmbito
da Justiça brasileira.
Esse projeto vem tramitando há alguns meses, e
é com base na determinação do Senador Vital do Rêgo,
que tão bem representa o Estado da Paraíba, que na
próxima terça-feira estaremos, finalmente, votando esse
projeto de nossa autoria, protocolado ainda em 2011.
O projeto regulamenta o instituto da mediação
em nosso País, a exemplo do que foi feito em diversos
outros países. Acho que nunca é demais incorporarmos à nossa realidade experiências bem sucedidas,
exitosas, resguardando, evidentemente, nossos hábitos
e costumes e assim por diante.
O fato objetivo é que nós vivemos hoje a cultura
da judicialização, a cultura do litígio, que precisa, com
urgência, ser substituída pela cultura da conciliação,
pela cultura do diálogo, pela cultura da negociação.
É impossível, acho eu, almejarmos um Judiciário
eficiente, veloz, eficaz diante do estrondoso volume de
processos que circula pela Justiça brasileira. As estatísticas da própria Justiça contabilizam que hoje nós
temos mais de 92 milhões de processos tramitando
na Justiça brasileira.
É evidente que não é consequência apenas da
cultura do litígio, pois é, evidentemente, também conseqüência da chamada indústria dos recursos, porque
não há, no mundo, um sistema judiciário que acolha,
que abrigue o volume de recursos que a nossa Justiça, infelizmente, acolhe, inclusive com profundas contradições, porque a nossa Constituição fala em triplo
grau de jurisdição, e nós, no Brasil, estamos vivendo,
na verdade, o quádruplo grau de jurisdição.
Então, a indústria de recursos em nosso País, de
fato, tem sido uma ferramenta importante para que as
decisões ganhem efetividade.
Enfim, a mediação, Sr. Presidente, pode ser um
extraordinário instrumento para desafogar a nossa
Justiça e garantir a negociação direta, simples, rápida,
objetiva na mediação dos conflitos.
Um mediador imparcial ajuda as partes a se comunicarem de forma mais clara, estimulando a construção de soluções equilibradas, de comum acordo
com as partes, sem os intermináveis prazos da Justiça.
Esse tipo de solução extrajudicial pode funcionar
de forma bastante positiva nos casos de pensão alimentícia, de guarda de filhos, de cobrança de dívidas,
enfim, de problemas que são do uso e do costume no
dia a dia da população brasileira. Vale também para um
conjunto de outras atividades, como atividades entre
empreendedores privados e assim por diante, podendo
valer, inclusive, para questões que relacionem o ente
privado e o ente público.
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Tramitam em conjunto com o nosso projeto, Sr.
Presidente, outras propostas e outras iniciativas, uma
do Senador Pimentel e outra do Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros, elaborada a partir das sugestões de uma Comissão de Juristas que foi constituída e coordenada pelo Ministro Luiz Felipe Salomão,
do Superior Tribunal de Justiça, que emprestou muita
qualidade e determinação. Portanto, é desse aggiornamento, dessas propostas todas, que vamos, na
terça-feira, sob a coordenação do Relator, o Senador
Vital do Rêgo, fazer o enfrentamento desse debate e,
seguramente, alcançar uma convergência para que a
mediação de conflitos, como acontece em tantos países, possa ser de fato regulamentada, disciplinada,
tornando-se uma atividade normal.
Todas as propostas, como eu disse, passarão
por ajustes que estão muito próximos de um ambiente de convergência. O importante mesmo é chamar a
atenção para essa matéria, que me parece importante para o bom funcionamento, para a celeridade da
Justiça brasileira.
Portanto, neste fim de ano, será de bom tom que
o Senado da República possa, não apenas no âmbito
da Comissão de Constituição e Justiça, mas, quero
crer, também no Plenário... Ontem, conversamos com
o Presidente Renan Calheiros, que constituiu uma comissão de notáveis para contribuir. Portanto, também
o nosso Presidente, Senador Renan Calheiros, está
comprometido com o avanço dessa questão. Tenho
certeza de que, sob sua liderança, estaremos, ainda
este ano, deliberando, se Deus quiser, para o bem da
celeridade, da eficiência da Justiça brasileira, a regulamentação da mediação em nosso País.
São, por vezes, na prática, anos, décadas aguardando por uma decisão final da Justiça, afora o dinheiro
para financiar e bancar advogados, quando você tem o
dinheiro, porque, na maior parte dos casos, onde há a
estrutura, quem o faz é o defensor público para acolher
e proteger as camadas socialmente mais vulneráveis.
Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Justiça
vem apostando na implantação de Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania. Experiências de
núcleos de mediação também têm se multiplicado País
afora com grandes resultados. Porém falta, Sr. Presidente, uma lei que possa amparar, que possa regulamentar, que possa definir os marcos e os procedimentos
para o funcionamento da mediação em nosso País.
Esse é o esforço que estamos empreendendo.
Óbvio que não é um esforço pessoal; óbvio que temos
nesse esforço um conjunto de juízes, desembargadores, ministros, homens e mulheres da academia com
domínio da doutrina teórica e da doutrina prática.
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Portanto, estamos a um passo, Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, de tomarmos uma decisão importante: a criação, a implementação da mediação de
conflitos fora do ambiente da Justiça. Tudo isso regulamentado por lei e acompanhado pela Justiça. Mas
o produto e o resultado são, de fato, a expectativa de
uma Justiça mais célere, que é, na prática, um grande
reclamo, uma grande reivindicação da população brasileira, porque a justiça que tarda não é, senão, uma
injustiça deflagrada. E, na prática, essa falta de efetividade da Justiça brasileira produz aquela percepção
de impunidade, quando esses conflitos não são resolvidos a tempo e a hora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado à sempre generosa Senadora Ana
Amélia por me permitir fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senador Ricardo Ferraço. Meus cumprimentos pela iniciativa com vistas a
acelerar os processos.
V. Exª, como sempre, com belas propostas que
fortalecem a própria democracia.
Convido a Senadora Ana Amélia para que faça
uso da tribuna neste momento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Senador Paulo Paim, caros colegas Senadores,
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, tivemos uma amanhã hoje
extremamente produtiva, começou cedo, com o nosso
Presidente Benedito de Lira e continuou na Comissão
de Assuntos Sociais, com um debate extremamente
relevante sobre os fundos de pensão.
Mas, gostaria de começar pelo que fizemos hoje
e pelo impacto que isso tem no meu Estado, o Rio
Grande do Sul, Senador Benedito de Lira.
Acredito que só seja possível alcançar a pacificação e diminuir os graves confrontos entre agricultores e indígenas, em diversas regiões do nosso País,
inclusive no meu Estado, o Rio Grande do Sul, se o
Governo Federal intensificar o diálogo, na condição
de mediador, nas áreas de conflito, criando condições
reais, em conjunto com as demais instituições públicas, Poder Judiciário e Ministério Público, para dar real
segurança jurídica nas disputas por terra, envolvendo
pequenos agricultores, que há mais de um século trabalham em terras tituladas legalmente, e indígenas,
que reclamam demarcações.
A meu ver, isso deve ser feito com muita transparência, muita imparcialidade e, principalmente, com a
garantia de recursos públicos para viabilizar, por exemplo, as indenizações e a realocação de agricultores ou
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índios para outras áreas, dependendo do desfecho de
cada caso.
Essas são as avaliações que faço, após a relevante audiência pública realizada hoje, com a presença do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
e do Advogado-Geral da União, Ministro Luís Inácio
Lucena Adams, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa, presidida pelo nosso Senador
Benedito de Lira.
Concluímos que a diminuição dos conflitos agrários envolvendo terras indígenas é um trabalho, Senador Mozarildo -– e V. Exª conhece profundamente essa
matéria, porque é de Roraima, onde se deu o caso Raposa Serra do Sol, região onde se encontravam muitos gaúchos –, difícil, complexo, mas que precisa de
ações imediatas para respeitar a Constituição – esse
é o ponto principal –, contornar a ausência de normas
claras e diminuir a judicialização relacionada aos conflitos entre indígenas e agricultores, sejam estes de
grande ou de médio porte, enfim, de todos os portes
que imagino, mas a maioria, no caso do meu Estado,
é de agricultores familiares.
Esse problema social, que atinge de forma profunda o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia é, sem dúvida, um dos mais graves. Precisa, por isso, da intensa
intervenção do Poder público. Aliás, faço justiça, porque tanto o Ministro José Eduardo Cardozo quanto o
Ministro Luís Inácio Adams reconheceram a gravidade
e a urgência dessa questão.
Não fosse a suspensão pela Funai, no início
deste mês, da demarcação de 1,9 mil hectares como
terra indígena, nos Municípios Sananduva e Cacique
Doble, ambos localizados no norte do meu Estado, o
desfecho poderia, sem dúvida, ser trágico.
Vale lembrar que a Funai solicitou oficialmente o
adiamento do início da demarcação da Terra Indígena
Passo Grande do Rio Forquilha por meio de uma petição encaminhada à Justiça Federal de Erechim, Município distante mais de 370 quilômetros de Porto Alegre.
No documento acatado pela Justiça, o órgão alega que a “mesa de diálogo”, mecanismo de mediação
que tem sido usado pelo Ministério da Justiça, buscará uma solução pacífica para o conflito. É disso que
nós precisamos e é isso que a sociedade espera das
autoridades constituídas.
Com muito grado, concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB-RR) – Senadora Ana Amélia, quando eu assumi
aqui o meu primeiro mandato de Senador, já estava
preocupado com estas questões, porque eu, como
médico, passei 15 anos no meu Estado, Roraima,
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atendendo aos índios nas próprias aldeias e também
no hospital, pois a maioria deles ia para a enfermaria, visto que não tinham nenhum tipo de cobertura.
Então, eu entendo essa questão tanto na parte territorial, quanto na parte humana, que é a que mais me
interessa. O que acontece na prática? O que aconteceu, por exemplo, na Raposa Serra do Sol? Primeiro,
veja que até o nome começa errado, porque a reserva
Serra do Sol, que é ao norte do Estado, deveria vir primeiro. Então, deveria ser Serra do Sol Raposa, uma
vez que a Raposa é bem ao sul, na fronteira com a
Guiana. Uma é na fronteira com a Venezuela; a outra,
na fronteira com a Guiana. Inclusive, o laudo dessa
reserva foi completamente fraudado. Um motorista
assinou como antropólogo, o que depois ele declarou
claramente. Nós fizemos uma Comissão Temporária
externa no Senado e uma Comissão Temporária externa na Câmara, sugeridas pelo Presidente Lula, tanto
que o Relator, aqui no Senado, era o Senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul e do PT, e, na
Câmara, era o então Deputado Lindbergh Farias, do
PT do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos isso aqui de
comum acordo. Isso porque o Presidente Lula disse
que precisava de um documento consistente para se
contrapor à pressão das ONGs internacionais. E o que
aconteceu? Na verdade, o Presidente Lula foi ao enterro do Papa e, ali, sofreu uma pressão violenta, não
só dos Presidentes dos Estados Unidos, da França e
de outros países europeus, com também de organizações fortíssimas, entre as quais se inclui a Igreja
Católica, inclusive. Agora, veja bem, Senadora Ana
Amélia, 60% do meu Estado já são reservas indígenas ou ecológicas. E, ai, a política da Funai, que até
aqui tem sido soberana na opinião de demarcar ou não
demarcar terras indígenas... Aliás, no particular, quero
até cumprimentar o governo atual, que está passando
também para o Ministério do Desenvolvimento Agrário
e para a Advocacia-Geral da União o poder de também
examinar essas propostas de homologação feitas pela
Funai. Assim, isso já passa a ser algo mais seguro do
que apenas um laudo antropológico forjado, como foi
aqui e como foi no Mato Grosso do Sul. E, até para
terminar, Senadora Ana Amélia, lá no meu Estado, os
índios chamam a Funai, que é a Fundação Nacional
do Índio, de “funerária” nacional do índio.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) –
Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. O senhor fala
com autoridade porque é de uma região onde grande parte do território é de reservas indígenas. Então,
penso que o Supremo Tribunal Federal poderia ter sido
mais claro e mais objetivo na definição das cláusulas
exigidas para uma demarcação. Esse vazio deixado
pela resolução do Supremo Tribunal Federal acabou
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suscitando maior judicialização e maior conflito do que
uma solução. Tinham a palavra os Srs. Ministros do
Supremo, mas ficou realmente esse vazio, que acabou
criando exatamente essa ausência de competência
em relação ao assunto, que, agora, como disse bem
V. Exª, a Advocacia-Geral da União, pela Portaria nº
303, tenta dar um curso a essas questões.
Antes de dar prosseguimento a essa minha fala,
queria saudar os alunos que estão visitando aqui o
Senado Federal.
Sejam muito bem-vindos!
A educação é o elemento fundamental para a cidadania, para a inclusão social e para qualquer avanço
que se queira em qualquer sociedade. A educação é
fundamental.
Assim, mais uma vez, sejam bem-vindos, vocês
todos que visitam o plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Senadora Ana Amélia, só para que
eles tenham claro, registro que a Senadora Ana Amélia
é uma grande Senadora da República, do Estado do
Rio Grande do Sul.
Vocês, que são da Escola Estadual Estrela do
Sul, do ensino fundamental, têm a alegria e o prazer
de ouvi-la na tribuna nesse momento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) – O
Senador que me anunciou e que preside neste momento a sessão é o Senador Paulo Paim, do meu Estado
também, que tem ainda um outro Senador, Pedro Simon – este é do PMDB, como o Senador Paulo Paim é
do PT e eu, do Partido Progressista. E estão sentados
à Mesa também o nosso 1º Vice-Presidente, Senador
Jorge Viana, que é do Acre, bem como o Senador Eduardo Suplicy, conhecido de todos, nosso cantor, nosso
artista talentoso, que é do PT de São Paulo.
Eu lembro também que no auge dos desentendimentos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – E o Senador Mozarildo Cavalcanti,
que a Senhora vai referir agora também.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) –
Exatamente. Quando eu concedi o aparte ao Senador
Mozarildo – e eles ouviram –, eu ia dizer que S. Exª
é de Roraima, um Estado que tem uma questão indígena importante, tema sobre o qual, aliás, o Senador
Mozarildo tem grande conhecimento. E foi sobre isso
que, agora, S. Exª falou, bem como sobre o veto ao
seu projeto de criação de Municípios, veto este inadequado, porque era uma lei que, eu diria, dava uma
norma jurídica. Já vi muitos artigos de especialistas
dando, digamos, razão à iniciativa de V. Exª.
Eu lembro que, no auge dos desentendimentos
entre produtores e indígenas, especialmente os peque-
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nos agricultores, o governo criou “mesas de diálogo”
para discutir esses conflitos, com a participação da Funai – claro, aí representando os índios –, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA), dos agricultores
e do Ministério Público Federal. Por isso, a importância da atuação do próprio Ministério da Justiça para
a solução do caso, não apenas no meu Estado, o Rio
Grande do Sul, mas nos demais Estados do País onde
esse problema ocorre.
Aliás, a audiência pública de hoje foi uma iniciativa
dos Senadores do Mato Grosso do Sul, especialmente
Waldemir Moka, Ruben Figueiró, e do nosso Presidente Benedito de Lira. Eu apresentei um requerimento
para garantir a presença do Ministro Luís Inácio Lucena Adams, não por ser meu conterrâneo, mas por ser
ele titular da Advocacia-Geral da União, que tem um
papel relevante, especialmente sobre a Portaria nº 303.
Hoje, o Ministro da Justiça disse que retornará,
nas próximas semanas, ao Rio Grande do Sul para
tratar desse caso e encaminhar às lideranças indígenas e dos agricultores uma sugestão de portaria que
dê mais poderes ao Ministério da Justiça para mediar
os conflitos e permitir uma solução pacífica a esse
tipo de litígio.
É uma boa notícia aos índios, liderados pelo cacique Ireni Franco, e também à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil
(Fetraf-Sul), em Sananduva, presidida por Sidimar Luiz
Lavandoski. Aliás eu participei de uma audiência em
que ele falou emocionado, na primeira audiência que
nós tivemos com o Ministro Eduardo Cardozo, em que
ele foi às lágrimas para mostrar a gravidade da situação de uma disputa de famílias que estão ameaçadas
de serem desalojadas, famílias que por gerações e
gerações estão naquela região.
Essa é uma atitude coerente do Ministério, de
modo a permitir os acordos e compensações às partes prejudicadas. Até que a discussão seja feita, as demarcações nas áreas de Sananduva e Cacique Doble
deve permanecer suspensa.
É importante ressaltar também que em 1988, antes de ser promulgada a atual Constituição, nosso País
possuía 58 territórios indígenas, com uma área total de
15,9 milhões de hectares. Atualmente são 55 territórios
indígenas, totalizando uma área de 120,9 milhões de
hectares. Ainda em 1988, possuíamos 248 Unidades
de Conservação Ambiental; hoje, são 1.074, totalizando
119,5 milhões de hectares. As áreas indígenas e de
conservação já somam 240,5 milhões de hectares, ou
seja, aproximadamente 28,2% do Território nacional.
Para se ter uma ideia da dimensão das terras
indígenas e de conservação, toda a nossa agricultura
hoje abrange pouco mais de 39% do Território, quan-
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do, na verdade, juntando todas as questões de áreas
indígenas, somam 28,2% do Território brasileiro. Essa
área é ocupada pelo setor que exporta mais de US$100
bilhões por ano, alimentando 200 milhões de brasileiros
e respondendo por cerca de 25% do Produto Interno
Bruto e 30% dos empregos, ou seja, é função social
mesmo a partir da terra.
Com alegria, concedo um aparte ao Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezada, Senadora Ana Amélia, quero
compartilhar com V. Exª a análise que fez da audiência pública hoje realizada na Comissão de Desenvolvimento e Reforma Agrária, com a presença do
Advogado-Geral da União, Luís Adams, e do Ministro
José Eduardo Martins Cardozo. Eu acho que foi muito
importante o depoimento que V. Exª ressalta em que
ele expressou o esforço que o Ministério da Justiça
tem realizado para sempre cumprir a Constituição e a
legislação, mesmo diante de cada situação, por vezes
muito difícil, para procurar evitar o conflito, a violência
e, no máximo esforço, para conseguir resolver as dissensões, os conflitos, de maneira pacífica, entre as
partes, os povos indígenas, os agricultores, etc. Eu
vou pedir só 30 segundos. Já que V. Exª me brindou
aqui com uma referência, eu quero lhe contar algo
pouco usual que ocorreu comigo há poucos instantes. Eu recebi um telefonema surpreendente do Yusuf,
do Cat Stevens, e eu disse a ele o quanto o admirei.
Recomendo a todos o show que ele fez domingo, em
São Paulo, quando cantou Father and Son, o Trem da
Paz e tantas músicas tão belas. Então, eu vou pedir
licença, vou precisar sair, porque tenho um voo às 4h
da tarde. Meus parabéns a V. Exª!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Se eu pudesse, eu iria assistir ao show, Senador
Suplicy, pela sua recomendação, porque V. Exª tem
muito bom gosto musical também, e não só cultural.
Obrigada pelo seu aparte.
Eu queria também acrescentar que, no caso do
nosso Estado, Senador Paulo Paim, no Rio Grande
do Sul, cerca de 110 famílias de pequenos agricultores dos Municípios de Sananduva e Cacique Doble –
que tem até um nome em homenagem às lideranças
indígenas – temem perder 152 propriedades devido
ao atual modelo de demarcação de terras indígenas.
Os índios reivindicam 1,9 mil hectares onde residem
e trabalham agricultores familiares com propriedade
de, vou repetir, 12 hectares em média. Senador Mozarildo, 12 hectares em média! É esta terra que está
sendo disputada: 12 hectares por propriedade rural,
na região de Sananduva e Cacique Doble.
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Os agricultores gaúchos, por sua vez, têm escrituras com mais de cem anos e contestam na Justiça
a portaria declaratória de 2011 do Ministério da Justiça, que, via Funai, determina a área como indígena.
Portanto, é preciso bastante transparência, bastante imparcialidade e coerência em cada caso para
que injustiças não sejam cometidas. Respeitar os marcos temporais é indispensável para que os direitos
dos donos legítimos e originários das terras sejam
respeitados. Se um produtor rural está originalmente
em uma determinada área que, comprovadamente,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ...sempre foi dele, a propriedade agrícola deve ser
preservada. Por outro lado, se for confirmado, de modo
transparente, que determinado território é indígena,
não há duvida de que os índios também devem ter os
seus direitos assegurados com a respectiva demarcação da área.
Inaceitável é a ausência do Poder Público, a omissão, a desordem, o descontrole, o aumento do confronto e do litígio sobre esse grave problema social, que
precisa de empenho de todos e também de solução.
Por fim, Senador Paulo Paim, eu gostaria de
também registrar aqui a valiosa e importante audiência pública que realizamos na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal na manhã de hoje, ouvindo os responsáveis pelos maiores fundos de pensão
do País: o Fundo Previ, do Banco do Brasil; o Fundo
Petrus, da Petrobras; a Funcef, que é da Caixa Econômica Federal; o Postalis, que é da Empresa Brasileira
de Correios; além da Cláudia Baldini, que é a representante dos assistidos pelos fundos de pensão e que
os representou.
Foram momentos de muita profundidade no debate para os esclarecimentos dos dirigentes da forma como a governança nesses fundos de pensão é
exercida e para explicar, também, qual é o critério de
aplicação dos recursos, quantos por cento em renda
variável, quantos por cento em renda fixa, em títulos
do Tesouro – algumas variam de 40% em renda variável; outras de 59% –, a questão relacionada ao teto
das aposentadorias, como pensão complementar, e o
reconhecimento de que houve, sim, alguns problemas
sérios com aplicações de risco, como no caso de uma
empresa no Rio Grande do Sul, a Lupatech, e no caso
das empresas X, de Eike Batista.
A grande defesa na audiência pública foi de que é
preciso, realmente, assegurar uma gestão equilibrada,
de qualidade e, sobretudo, imparcial.
A crítica de que há uma interferência político-partidária nos fundos de pensão precisa ser eliminada
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como forma de resguardar essas instituições que tratam de poupança dos trabalhadores e cuja poupança,
no seu conjunto, serve de ferramenta importantíssima
para alavancar o crescimento e o desenvolvimento
econômico em setores essenciais como infraestrutura
aeroportuária, como os setores de ferrovias, como o
setor de energia e tantos outros.
Assim é que, na audiência com os representantes
desses fundos que acabei de citar, foi possível eliminar
muitas dúvidas. Algumas permanecem, porque são
dúvidas que se referem à divergência de interpretação
sobre o termo legal do funcionamento, sobretudo em
relação aos limites dessas aposentadorias.
O fato é que eu considerei a audiência pública
com os fundos de pensão extremamente esclarecedora
sobre a forma de atuar dessas. Hoje, percebo, também,
uma preocupação, porque os gestores desses fundos
de pensão serão, amanhã, reclamados.
Olha, Senador Paim, o caso mais citado na audiência de hoje foi, claro, o Aerus. Efetivamente, se nós
não cuidarmos da saúde financeira dos atuais fundos
de pensão, porque hoje são cuidados, porque estão
numa posição. “Ah, há déficit!”. Há, sim, déficit, mas
é um déficit passível de correção. Nós não podemos
aceitar e nos omitir, contribuindo, indiretamente, para
que outros casos Aerus venham a acontecer num sistema tão importante como a previdência complementar, que garante aos participantes uma aposentadoria
melhor do que aquela conferida pelo Regime Geral da
Previdência Social.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Jorge Viana, inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Caro Presidente Paulo Paim, colegas
Senadores e Senadoras, eu ocupo a tribuna do Senado Federal – e queria cumprimentar a todos que nos
acompanham pela Rádio Senado e pela TV Senado
– para trazer uma preocupação.
Hoje, como já foi dito aqui, inclusive por V. Exª,
Presidente, nós fizemos uma visita aos companheiros
do PT que hoje cumprem sentença judicial. E pude ver
de perto a situação grave de saúde do Deputado José
Genoino. Grave. Fiquei com ele e participei, junto com
meus colegas Senadores, de uma conversa com ele,
autorizada, obviamente, cumprindo as formalidades legais. A situação de saúde de José Genoino é da maior
gravidade, tanto é que depois que saímos de lá... E lá
ele já estava com pressão alta, muito alta. Ele é um
recém-operado, tem uma doença crônica, tem parecer
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do IML, tem parecer do Dr. Fábio Jatene, tem parecer
de vários médicos.
Mas eu acho que mais grave ainda é não haver uma decisão do Poder Judiciário. Como vai ficar
uma sentença judicial cujo cumprimento ninguém está
questionando? Tem de se cumprir. O que está se questionando é a maneira como ela está sendo cumprida.
Eu ouvi Ministros do Supremo, não foi um nem
foram dois, dizendo que houve graves falhas de procedimento nessas prisões, mas eu quero abordar isso
daqui a pouco. O que estou querendo relatar é que saímos de lá e, agora, no começo da tarde, às pressas, o
Deputado Genoino foi levado para o Incor, em Brasília,
para fazer exames para verificarem se estava ou não
tendo um agravamento da sua situação de coração.
Eu fico me perguntando. Acho que mais grave
que a situação de saúde que o Genoino enfrenta é não
termos uma decisão que já foi pedida pelo Ministério
Público Federal. E eu estou fazendo aqui um apelo ao
Supremo Tribunal Federal, ao Ministro Joaquim Barbosa para que decida sobre esse assunto, que será
muito bom para o Genoino, para os seus familiares,
para o País inteiro.
Eu ouço o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Meu caro
Senador Jorge Viana, desta vez não quero polemizar
com V. Exª, como polemizei sobre esse mesmo tema
da outra vez. Apenas faço uma observação: repito e
insisto que o responsável pela supervisão do cumprimento da pena não é o Ministro Joaquim Barbosa; é
o Juiz de Execuções Penais de Brasília. Essa foi uma
decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada na quarta-feira passada, uma decisão a respeito de questão
de ordem e uma decisão unânime. O responsável pelo
regime de cumprimento é o Juiz de Execuções de Brasília. E é ele quem deve decidir sobre medidas como
essa, por exemplo, sugerida por V. Exª: a transferência
do Deputado Genoino para um regime de prisão domiciliar, o tratamento num hospital, enfim. É o Juiz de
Execuções. Não é o Ministro Joaquim Barbosa. Mas
a minha sugestão, que queria encaminhar a V. Exª,
diz respeito à situação do meu amigo José Genoíno.
Também, como V. Exª, me preocupo com o estado de
saúde dele. Quando ele saiu do hospital, liguei para
ele, para a casa dele e falei com ele. É uma pessoa
por quem tenho uma estima pessoal de muitos anos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Falei para ele, hoje, que V. Exª, inclusive,
tinha me aparteado, falado em nome dele, separando
bem as coisas, falando do respeito que tem por ambos,
pela história de vida.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Isso. Exatamente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Falei para eles, hoje, da maneira corajosa, eu diria, e absolutamente leal com os fatos como
V. Exª tinha se pronunciado do ponto de vista pessoal
em relação a eles
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª. Agora, a Constituição faculta ao Chefe do Poder Executivo – no caso, a
Presidente Dilma – a concessão de graça a um condenado. Está lá na Constituição. É um dos poderes do
Presidente da República, um dos poderes, aliás, mais
importantes que detém o Presidente da República,
que é conceder indulto e graça. Indulto, em condições
gerais, coletivas. O Presidente Fernando Henrique
concedeu um indulto, em 1999, se não me engano, a
presos que cumprissem determinadas condições, presos condenados a penas privativas de liberdade que
estivessem em determinadas condições, entre as quais,
doença grave irreversível. Mas essa é uma medida de
natureza geral. Todos aqueles que se enquadrassem
nessa hipótese estavam indultados. Mas o Presidente
da República tem também um poder que vem ainda
do poder do Imperador, que é o poder de conceder a
graça a um condenado, como no caso do Deputado
José Genoíno, que, visivelmente, não tem condições
de cumprir pena privativa de liberdade, ainda que em
regime semiaberto. Então, a minha sugestão, meu caro
Senador Jorge Viana, que é um político tão influente
e merecidamente influente junto ao Governo, é que V.
Exª leve essa sugestão à Presidente Dilma, que ela use
desse seu poder, que os presidentes usam de maneira
muito parcimoniosa. Mas eu acho que é exatamente
o caso do Deputado José Genoíno. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu lhe agradeço, nobre e caro Senador Aloysio
Nunes, Líder do PSDB nesta Casa. Volto a dizer que V.
Exª é conhecido aqui como um homem corajoso, não
no sentido de afrontar as coisas, mas no sentido de
ser autêntico, de colocar sua posição, que vem sempre
como resultado de uma trajetória de vida que todos nós
aqui não só respeitamos, como também admiramos.
Mas eu procurei me informar mais ainda. No caso,
quando o juiz é do Supremo Tribunal Federal, não se
aplica, como está estabelecido na legislação, aquilo
que é corriqueiro, quando é um processo normal, com
um juiz de primeira instância, que são os procedimentos que precisam ser feitos. Vou bater nessa tecla. Não
vim aqui para isso, mas para mim é muito, muito importante que aquilo que está estabelecido no Código
de Processo Penal seja cumprido.
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O Ministro Marco Aurélio, um Ministro também
respeitado por suas posições, que, em muitos casos,
chocam todos pela autenticidade, disse que é inadmissível, nos procedimentos de aplicação de pena,
aquilo que ocorreu no caso da Ação nº 470, que ele
mesmo também tipifica como espetaculosa: trazer os
presos para cá, fazê-lo no feriado. Aí há, sim, uma situação grave.
Já fiz um apelo em relação ao Deputado Genoino
e queria aqui dizer que estou apresentando um ofício
ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot,
que, aliás, também foi desrespeitado na sessão do
Supremo, quando apresentou o pedido de prisão. O
próprio Ministro Marco Aurélio dissera que, nesse caso,
deveriam ser ouvidos os advogados, por ser algo novo
no processo. Foi desprezado o posicionamento do Dr.
Rodrigo Janot. Parece-me que tinha sido estabelecido o caminho de uma decisão monocrática. E parece
que o Dr. Rodrigo Janot não fazia parte dessa combinação e cumpriu seu dever constitucional de fazer o
pedido de prisão.
Mas quero apresentar um ofício ao Ministério
Público, para que se verifique se houve ilegalidade, se
houve descumprimento do Código de Processo Penal
na aplicação das penas no período de sexta-feira até
domingo. Ou alguém há de achar que não vale uma
ilegalidade num feriado ou num fim de semana? Por
quê? Porque, para mim, é muito grave um Ministro do
Supremo fazer o questionamento, e não foi um nem
dois. Há falta, pelas informações, de embasamento
jurídico. Quando é um processo em que o Ministro
do Supremo é o juiz que decreta a prisão, cabe a ele
apresentar dois documentos junto com o mandado de
prisão: a guia de recolhimento e a carta de sentença.
Isso está no Código de Processo Penal.
Quanto ao questionamento do Senador Aloysio,
eu reafirmo: quando vem uma decisão do Supremo,
cabe a ele apresentar esses dois documentos. E por
que o Supremo não os apresentou? Por que as prisões foram feitas no dia 15 de novembro, num feriado,
numa sexta-feira? Para humilhar? Se isso foi feito para
humilhar, já se está agindo fora da Constituição. E se
isso foi feito para burlar a lei, já que não se apresentou
a guia de recolhimento e a carta de sentença?
Hoje, há um clamor no País inteiro – e é bom
que se ouça – pelo fim da impunidade, e isso não é de
hoje, é de muito tempo. O povo brasileiro é um povo
justo. Há um clamor do povo brasileiro também por
justiça. Ninguém neste País aceita injustiça. Se acontecer algo mais grave do que está ocorrendo com o
Deputado Genoino e se isso ocorrer em decorrência
de ilegalidades cometidas, nós vamos ter dificuldades
de explicar isso para a história.
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Então, Sr. Presidente, estou encaminhando um
ofício ao Procurador-Geral da República, pedindo que
ele verifique se houve algum tipo de ilegalidade durante a aplicação da pena, no recolhimento dos presos.
Não estamos questionando sentença, é uma decisão do Supremo. Quanto a isso, não cabe discussão,
a não ser através de advogados, de recursos, quando a
lei o permite. Mas estou também apresentando, aí sim,
um requerimento ao Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, para que o Ministro da Justiça possa, sim,
averiguar se houve ilegalidade.
As informações que trago, Senador Aloysio, não
são boas para quem armou, executou essas prisões
com ilegalidade no fim de semana. Funcionários da
Polícia Federal falavam ao telefone: “Eu não sou funcionário dessa empresa de televisão, não posso fazê-lo”. Há uma suspeita de que havia um conluio – e a
palavra é essa – para que esses que estão pagando
pena fossem presos em casa de maneira espetaculosa,
com exclusividade de imagem. A suspeita não é levantada por quem está preso; a suspeita foi levantada ao
se ouvirem as conversas de policiais que cumpriram
bem o seu ofício. A Polícia Federal de São Paulo foi
republicana, deu o tratamento adequado.
Agora, quando eles se apresentaram, não havia
mandado de prisão. Em alguns veículos de comunicação, ele estava nas ruas, só não estava lá no dia, na
hora da prisão. E estava também desacompanhado de
dois documentos que são básicos, a guia de recolhimento e a carta de sentença. Qualquer advogado... A
única divergência que tenho com relação ao que diz V.
Exª é essa aí. Estou afirmando que, quando o juiz que
sentencia é Ministro do Supremo – está é a única exceção –, cabe a ele, tanto é que chegou na madrugada,
apresentar guia de recolhimento e carta de sentença.
Obviamente, não vou questionar a competência
do Supremo nem de nenhum de seus Ministros, pelos
quais tenho admiração, mas eu queria dizer que estou
apresentando um requerimento ao Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, para que ele possa apurar se
houve alguma ilegalidade ou alguma tentativa de ilegalidade, porque isso depõe contra o Supremo, isso diminui
o Supremo, diminui o Poder Judiciário. E não quero que,
no meu País, tenhamos uma Justiça desacreditada. Ao
contrário, quero que a ação do Supremo seja sempre
pedagógica e vire jurisprudência para o Brasil inteiro.
E, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, eu vou apresentar um ofício, que é o que me
cabe, pedindo que ele possa averiguar se houve ou
não uma ação fora da lei para tentar fazer o recolhimento desses sentenciados de maneira espetaculosa,
priorizando o espetáculo, e não o cumprimento da lei.
Eu ouço V. Exª, Senador Aloysio.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Senador Jorge Viana, V. Exª toma uma
providência que considero absolutamente correta:
dirigir-se ao Procurador-Geral da República, que, afinal de contas, representa a cúpula de uma instituição
cuja principal finalidade é fiscalizar o cumprimento da
legislação brasileira, pedindo que ele esclareça esse
assunto. Tenho para mim que o Supremo agiu absolutamente dentro da mais absoluta correção. Fosse ilegal a ordem, os policiais não a cumpririam. Ninguém é
obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – É porque V. Exª não sabe, mas, por quatro horas, os sentenciados ficaram sem mandado nenhum.
Disseram que o mandado estava chegando. Ele chegou às ruas, chegou aonde não devia.
Dizem: “Mas, então, diga o nome da emissora de
televisão”. Eu não posso aqui pedir informação e apuração e já acusar, pois eu seria injusto. Então, vou pedir
que apurem se houve ou não ilegalidade. Se houve ilegalidade, vamos dar prosseguimento e tomar as medidas.
Se não houve ilegalidade, isso ficará sem acusação.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Então, é prudente o procedimento de V.
Exª. Quero apenas lembrar que, na época em que era
Ministro Márcio Thomaz Bastos, no primeiro Governo
Lula, era corriqueiro esse tipo de espetáculo, com hora
marcada para as empresas de televisão irem filmar a
prisão de acusados, em afronta ao princípio sagrado da
inviolabilidade da pessoa do réu. Lembro o caso do atual
Deputado Paulo Maluf e de seu filho Flávio, que foram
presos, trazidos de helicóptero, e havia lá, na chegada
do helicóptero, câmaras de televisão. Isso foi ao tempo
do Ministro Márcio Thomaz Bastos. Infelizmente, esse
tipo de espetacularização, se houve, não é exceção.
Vejo as prisões sendo executadas com bastante discrição, mas foram executadas. Mas, mais ainda, se as
prisões eram ilegais, por que os réus, que estão sob o
patrocínio de grandes advogados criminalistas – todos
eles, os conheço quase todos, são grandes advogados
criminalistas –, não impetraram habeas corpus, diante
da ilegalidade da prisão? É exatamente esse o remédio
jurídico que cabe. Para uma prisão ilegal, habeas corpus. Por quê? Por que esses grandes advogados não
impetraram habeas corpus? Terceiro, no caso do fim de
semana em que ficaram presos, sem direito à saída...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Em regime fechado.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB
– SP) – Mesmo no regime semiaberto, meu caro Senador
Jorge Viana, nos fins de semana, os sentenciados ficam
recolhidos ao presídio. Nos fins de semana, é assim no
regime semiaberto. Nos fins de semana, a pessoa não
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é livre para sair aqui e acolá; tem de ficar lá, assim como
tem de se recolher à noite. Finalmente, há uma delegação
explícita do Plenário do Supremo Tribunal Federal para
que o juiz da execução penal de Brasília seja o responsável por todas as diligências relativas ao cumprimento
da pena e ao da prisão. É uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal tomada na quarta-feira. É isso
que quero dizer a V. Exª. Houve muitos presos, por este
Brasil afora, que foram recolhidos à prisão no dia 15
de novembro. Esse foi o caso de muitos presos! Esses
foram recolhidos no dia 16. Eu não comemoro a prisão
deles, mas essa é a realidade dos fatos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Agradeço.
Eu queria só concluir, dizendo que não quero,
obviamente, fazer qualquer questionamento sobre o
conhecimento de V. Exª do ponto de vista jurídico, mas
V. Exª sabe muito bem que advogado não peticiona
sem documento. Só chegaram no domingo a guia de
recolhimento e a carta de sentença!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Mas eles estavam
presos!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Era uma prisão ilegal. Vai ser provado que
houve prisão ilegal durante dois dias. Quem diz isso é
o Ministro Marco Aurélio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Mas e o habeas corpus? Cansei de
impetrar habeas corpus contra prisões ilegais. Cansei
de fazer isso na vida!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não havia a tipificação da prisão!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – E eram prisioneiros comuns, gente
pobre! Eu, como defensor público, cansei de impetrar
habeas corpus sem documento nenhum.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Como falei ainda há pouco, não estou acusando, eu estou questionando e estou apresentando um
ofício e um requerimento, para que se apure, para que
se possa fazer a averiguação sobre se houve abuso
de autoridade e se houve ação fora da lei.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Aí, estamos juntos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E quero saber ainda se houve uma ação, no
cumprimento da decisão judicial, que não questiono...
Quero deixar bem claro que não estou questionando
a decisão, a sentença do Supremo, pois isso não pode
ser questionado por ninguém. Pode-se reclamar, pode-se fazer alguma ação através de advogado. O que
estou querendo é que se esclareça, definitivamente,
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algo que pôs em risco e que está pondo em risco a
vida de um cidadão.
Eu sei a diferença entre regime semiaberto – está
na lei, somos obrigados a conhecer – e regime aberto. O
caso do Deputado Genoino é da maior gravidade. Houve
manifestações de Ministros do Supremo sobre o fato.
Estou apresentando um requerimento ex officio
porque acho que o País não pode ficar com essa dúvida
ou fazendo estes comentários: uns dizem que houve
ilegalidade, e outros acham que não houve ilegalidade.
Eu, como Parlamentar, como Senador, não estou
acusando. Estou levantando uma possibilidade, porque
ouvi o assunto de Ministros do Supremo. Espero que
isso colabore para que todos esses episódios sejam
bem esclarecidos.
Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Jorge Viana, eu vinha ouvindo pelo rádio
a manifestação de V. Exª e quero elogiar. Acho que a
atitude que V. Exª toma é elogiável, porque um fato
como esse não pode ficar no campo cinzento da dúvida.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Das especulações.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Das especulações. Uma decisão unânime dos Ministros do Supremo de cumprir a ordem de prisão com
relação ao número de anos é uma questão. Quanto aos
embargos infringentes, ainda vão se manifestar, e vai-se estabelecer regime semiaberto ou regime fechado,
de acordo com o acúmulo de penas. Mas há uma decisão unânime por parte dos Ministros do Supremo, por
todos, de que as penas já válidas têm que ter eficácia
imediata. Então, houve uma ordem de prisão. Há uma
dúvida em relação a uma eventual intempestividade
ou truculência. Portanto, acho que V. Exª tem toda razão em questionar o Procurador-Geral da República,
a Polícia Federal, o Ministro da Justiça com relação a
procedimentos, até porque são procedimentos do Governo do PT sobre pessoas do PT. Então, nada mais
razoável do que o esclarecimento que V. Exª solicita.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eu subscrevo com V. Exª, permita-me
interromper.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Somos três.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Pedido de esclarecimento dessas questões que V. Exª levanta.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Seremos três, então.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu agradeço, porque acho importante. Isso
reforça a minha solicitação.
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O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Não tenha dúvida. Quero ir mais longe: uma coisa
que me preocupa é que, pessoalmente, eu me dou
muito bem com o Deputado José Genoino. Nós temos divergências políticas, mas me dou bem com ele.
Quando o encontro, eu o cumprimento afavelmente e
vice-versa. Ele também o faz. Eu lamento muitíssimo
o que aconteceu, mas acho que, se houve culpa, tem
que haver penalidade. Agora, também me preocupa a
saúde dele. Isso me preocupa muito. Claro, ele baixou
ao hospital. Não sei em que circunstâncias, mas, muito
antes de ser preso, ele baixou ao hospital.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ele foi operado.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Fez intervenção cirúrgica. Passou por momentos
de aflição, que tiveram a solidariedade de todos, e ele
está preso agora. O que acho importante é o laudo
médico. Que haja manifestação médica isenta, com
relação à situação de saúde de José Genoino, para
que a pena dele possa ser cumprida até em regime
domiciliar. Que fique preso, mas em regime domiciliar,
para que não se impute a culpa de um mal maior a
quem quer que seja. Estou me manifestando até por
antecipação por esse temor, pelo apreço que tenho por
ele, apesar de divergências político-partidárias, mas
tenho apreço pessoal por ele – sempre tivemos uma
relação muito cordial – e pelo apreço ao ser humano,
que está acometido de uma doença cardíaca e que
merece ser objeto de atenção especial. Então, esse
laudo médico talvez seja a coisa mais importante que,
nesse momento, deve ser buscada.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Aí, sim, para que a prisão domiciliar ou o regime semiaberto, fechado, se instale. Então, quero me associar
ao pedido que V. Exª vai endereçar ao Procurador-Geral
da República e ao Ministro da Justiça, mas manifestando a minha preocupação maior, muito maior, com
relação à saúde do Deputado José Genoino.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Agradeço a compreensão, inclusive do
Presidente, em relação ao aparte do nobre Senador
e Líder José Agripino.
No fundo, só repito aquilo que V. Exª, inclusive,
ouviu no rádio do meu pronunciamento. Estamos questionando os procedimentos de sexta-feira até domingo, e o melhor jeito de questionar é pedindo que as
autoridades competentes se posicionem. Obviamente
que o Procurador da República é constitucional e vai
verificar se, desde o Supremo até o presídio em Brasília, houve alguma ação que não esteja de acordo
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com a legislação, com a Constituição. Acho que isso
é importante. Do mesmo modo, que o Ministério da
Justiça, através do requerimento, possa averiguar se
houve algum tipo de abuso, se houve outra intenção
que não o cumprimento da legislação.
Agora, quero deixar claro o que ouvi, inclusive, do
próprio José Genoino, que foram tratados da maneira
como todo cidadão deve ser tratado pela Polícia Federal, pelo sistema prisional de Brasília. Porém, eles se
sentem, sim, injustiçados pela maneira como ficaram,
sem saber como cumpririam suas penas. E o desfecho foi que eles deveriam ficar em regime fechado. E
isso – quem diz é o Ministro Marco Aurélio – foi uma
ilegalidade. Mas acho que uma averiguação por parte do Procurador-Geral da República pode, sim, fazer
com que tenhamos os esclarecimentos necessários.
Chega aqui, às minhas mãos, algo que diz: “Sob
pressão, Ministro Joaquim Barbosa recua e ordena junta médica”. Mas a informação que tenho é que o IML
já deu um lado. É conhecida de todos a internação, a
cirurgia e o estado grave do Deputado Genoino.
Com base no laudo médico, que foi inclusive pedido pelo Ministério Público Federal, eu ouvi o Ministro
Marco Aurélio dizer: “Em casos graves como esse, e o
regime dele é semiaberto, a pena pode ser cumprida
em caráter domiciliar”.
Enfim, o apelo que faço, além do encaminhamento
dos dois documentos, é para que haja, no menor espaço
de tempo possível, manifestação do Ministro Joaquim
Barbosa sobre essa situação, que envolve o estado de
saúde, da maior gravidade, do Deputado José Genoino.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Jorge Viana, meus cumprimentos pelo pronunciamento, exigindo esclarecimento pela forma como se deram as prisões mediante a
decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Senador Aloysio Nunes tem a palavra como orador inscrito e, em seguida, o Senador Ruben Figueiró.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
Presidente Dilma Rousseff, nos últimos dias, teve um
surto. Um surto do bem, que é o da responsabilidade
fiscal. Pena que tenha sido um surto tardio, porque o
conjunto da obra da Presidente, até agora, faz com que
eu a qualifique, do ponto de vista da gestão fiscal, como
Presidente bomba, o mesmo adjetivo que ela usou em
relação a uma pauta do Congresso que, se aprovada,
poderia gerar gastos excessivos ao Governo.
Acontece que o conjunto da obra da Presidente,
até agora, realmente permite que o adjetivo “bomba” se
aplique a ela. Esse reconhecimento, aliás, foi materiali-
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zado com o rebaixamento do Brasil por uma agência de
classificação de risco. Poderíamos chamar de risco Dilma. E o rebaixamento se deu exatamente em função da
perda da credibilidade da política econômica, do baixo
crescimento do PIB, do paulatino e inexorável aumento da
inflação e, sobretudo, do descontrole das contas públicas.
Essas notas das agências podem parecer algo
exótico, envolvem agências de nome estrangeiro, mas,
na verdade, refletem uma coisa muito simples: a perda
de confiança. Perda de confiança que tem consequência grave para o Brasil e para os brasileiros, porque
contribui para encarecer – como disse ontem, na sessão do Congresso Nacional – a captação dos recursos necessários ao andamento do Governo; torna os
financiamentos mais escassos e reduz, finalmente, a
disponibilidade de crédito.
As consequências? O povo brasileiro paga. Paga
sob forma de taxas de juros mais elevadas, a encargo do
Tesouro Nacional; paga sob forma de aumento do custo
de vida; paga sob a forma de baixos investimentos privados, por falta de confiança, o que vem se somar à falta
de investimentos públicos ou à insuficiência de investimentos públicos por falta de competência do Governo.
E por que a gestão Dilma está nos conduzindo para
esse caminho perigoso? Porque, enquanto o PT adotou
parte da cartilha herdada do governo do PSDB – controle da inflação, responsabilidade nas contas públicas,
uma política de câmbio de livre flutuação, associada a
uma onda de prosperidade sem precedentes na situação do comércio internacional –, o Brasil foi bem, mas,
já no final do mandato do Presidente Lula, o cuidado
com a gestão das contas públicas, no afã de eleger a
sua sucessora, a situação começa a se deteriorar. O
País, hoje, convive com orçamentos paralelos, com contas fictícias, com contabilidade fantasiosa, com truques
contábeis de toda sorte, e que não enganam ninguém.
O fato é que não enganam ninguém, Senador Agripino!
Se hoje a situação fiscal do Brasil é grave, se
deve exclusivamente a deliberação do Governo de
adotar programas de reativação da economia que aumentaram o custo fiscal dos benefícios financeiros e
creditícios sem que, por outro lado, houvesse uma apuração rigorosa e uma avaliação prévia dos resultados
a serem atingidos, do benefício social a ser atingido
em termos de geração de emprego, de ampliação da
capacidade de investimento.
De acordo com os cálculos realizados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda,
que estão no anexo da proposta orçamentária para o
ano que vem, o custo fiscal dos diversos subsídios –
benefícios financeiros e creditícios –, distribuídos sem
nenhum critério rigoroso, sem nenhum planejamento
bem pensado, ultrapassará a média dos R$44 bilhões,

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

em 2011 e 2012, para R$72 bilhões, em 2013 e 2014,
ou seja, acréscimo de mais de 60%.
Desde 2007, o BNDES adotou a já conhecida
política dos campeões nacionais. Empresas nacionais
amigas passaram a receber todo tipo de favor do BNDES, concedido à custa do endividamento público, da
captação de recursos do Tesouro junto ao mercado,
para que essas empresas passassem a fazer parte do
mundo das grandes corporações planetárias. O fracasso, infelizmente, é do conhecimento de todos: a OGX;
a supertele Oi; o BNDES se tornando sócio; fundos de
pensão se associando a elas, promovendo fusões ditas
estratégicas, que não deram em nada; a campeã, projetada para o ramo dos laticínios, LBR-Lacteos Brasil;
a Fibria, que resultou da fusão da Aracruz com a Votorantim, quebrou também; o Frigorífico Marfrig, que
levou R$3,6 bilhões do BNDES e foi engolido, depois,
pelo JBS, que também é acusado de ter provocado,
por sua vez, um prejuízo de R$2,5 bilhões à Bertin.
Esse também contou com a participação do BNDES,
que aplicou no setor cerca de R$12 bilhões.
O resultado disso o Senador Agripino já mencionou em memorável discurso aqui desta tribuna. Foi a
desvalorização da carteira de ações do BNDES, do
BNDESPar, de R$87 bilhões, em 2011, para R$72
bilhões, em 2012.
O BNDES anunciou, recentemente, uma espécie
de mea-culpa implícita, que abandonava essa política.
Então, foi uma política experimental? Não deu certo?
E aí? Não se teve o cuidado de explicar à sociedade
brasileira as razões dessa opção, quantos eleitos ganharam, que prejuízos o Erário levou. Não! Simplesmente está arquivada a política dos campeões nacionais, sem nenhuma explicação. Só que fica o buraco
nas contas. Um dia isso terá que ser pago. E vai ser
pago logo. Já está sendo pago.
Ouço o aparte do Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Aloysio Nunes, V. Exª está tocando em um
assunto que precisamos realçar, colocar aquele marca-texto, permanentemente, para a compreensão da
população brasileira sobre o que está acontecendo.
Nós somos um país capitalista. O PT não gosta do capitalismo, tem horror a lucro, afasta investidores, gera
desconfiança, e o Brasil está descendo a ladeira. V. Exª
está ferindo, com muita propriedade, a questão dessa
invenção petista dos campeões nacionais. São as estrelas que o Governo quis, com o dinheiro do BNDES,
ou com o dinheiro tomado do público pelo Tesouro, a
juros de 8%, e repassado pelo BNDES para emprestar
a 4% aos campeões nacionais. Com isso, pelo cacoete
do PT de querer inovar, de fazer um modelo novo, de
fazer um capitalismo novo das empresas que deram
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um banho de êxito, criou-se uma frustração em termos
internos e uma lacuna de concessão de investimentos. Porque, veja V. Exª, mais do que Marfrig, JBS, as
empresas do Eike Batista, a supertele, que tomaram
um monte de dinheiro do BNDES...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E também do Fundo de Amparo
ao Trabalhador.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Também do FAT, recursos públicos. E geraram grandes frustrações. Você provocou ao mesmo tempo: 1)
falta de recurso normal do BNDES para investir nos
pobres mortais que sempre sustentaram a economia
brasileira...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E que não são os amigos do Governo.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– E criaram uma casta de privilegiados. Mas isso tudo
– e aí é onde eu quero chegar – faz parte de um pensamento em que se inserem, de forma perversa, a
Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras. A Vale do
Rio Doce era campeã absoluta – quando era empresa
com condução autônoma, do Sr. Roger Agnelli – de
geração de empregos, de pagamento de tributos e de
superávit da balança comercial. Interferiram nela, para
ela ter um comportamento – aspas – “social” diferente,
e ela mudou de desempenho rapidamente. A Petrobras,
que sempre foi um orgulho nacional, hoje está se debatendo para conseguir sobreviver. Tudo em função de
um modelo capitalista capenga, defeituoso, que, além
de provocar frustrações, cria desconfianças do investidor no Governo brasileiro, por esse tipo de postura, do
incentivo aos campeões nacionais, a indisponibilidade
de capital republicano para todos – há para alguns,
apenas para alguns –, a política de atuação com a Petrobras, de querer comprar não pelo menor preço, mas
querer comprar do produtor nacional. Ótimo! Maravilha!
Mas isso às custas da perda da competitividade, que
afeta milhões? Está errado! A mesma coisa, a mesma
receita para a Companhia Vale do Rio Doce. Está errado! Então, isso é um cacoete, é o cacoete que o PT
carrega. Daí a frustração das concorrências desertas
de leilões de privatização, a frustração do leilão solitário
do pré-sal. Tudo isso em função de um cacoete, que
é o cacoete central do Governo do PT, que tem horror
a lucro. No regime capitalista, tudo se move ao redor
do lucro, não exorbitante, mas o lucro que estimule o
investimento. Esse, sim, é o grande problema do atual
Governo. Em seguida a V. Exª, vou falar sobre a reunião
que fiz com os jovens, vou detalhar um pouco o que
pude expor aos jovens democratas. Mas, de momento,
eu quero cumprimentar a V. Exª pela abordagem do
problema e acrescentar esta modesta conceituação
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daquilo que julgo o grande problema na condução da
política econômica voltada para investimentos privados
competentes, como V. Exª está abordando, na questão
dos campeões nacionais do BNDES.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, que
só enriquece o meu modesto pronunciamento.
Diria a V. Exª e ao Senado que o PT abandonou,
já alguns anos, no seu programa, a meta do socialismo,
mas nem por isso passou a conviver com um saudável
jogo do mercado, no capitalismo, com ação igualitária,
enérgica do Estado brasileiro, mediante políticas públicas
que impulsionem o desenvolvimento e distribuam riquezas.
V. Exª disse que o PT tem horror a lucro. Aí eu
tenho uma ligeira discordância de V. Exª. O que me
estranha, num partido que se diz dos trabalhadores, é
que ele tenha promovido, com esses seus programas
mirabolantes, a socialização dos prejuízos e a privatização e a concentração dos lucros nas mãos de uns
poucos escolhidos. Com a privatização do prejuízo, todos pagamos a conta e alguns poucos se beneficiam.
É um redistributivismo às avessas, implantado por um
partido que diz encarnar a consciência política e os
objetivos dos trabalhadores.
Eu me referi à política dos campeões nacionais,
mas quero também, meu caro Senador Agripino, me
referir a outra modalidade de assalto às contas públicas,
que é a equalização de taxas de juros em programas
que são implantados com um limite absolutamente indefinido. O céu é o limite de quanto vai custar.
O Programa de Sustentação do Investimento permite que até R$312 bilhões de empréstimos do BNDES
sejam subsidiados. O problema é que ninguém sabe
exatamente o tamanho dessa conta. Aliás, o Senador
Aécio Neves apresentou uma emenda à LDO que foi
parcialmente acolhida ontem, na sessão do Congresso,
visando a dar mais transparência a essas operações
em que o BNDES repassa às empresas por uma taxa
de juros menor do que o custo de captação desses
mesmos recursos pelo Tesouro Nacional.
Dados do Tesouro Nacional informam que essa
equalização chegará à casa dos R$20 bilhões, em
2015. E, de acordo com o balanço do BNDES de 2012,
já chegava de R$12 bilhões o valor que o Tesouro Nacional tinha que pagar ao BNDES para ressarci-lo pelo
prejuízo de emprestar a taxa de juros inferiores ao seu
custo de captação, que é a TJLP mais 1% ao ano.
Nesse surto de responsabilidade fiscal tardio,
aliás, a Presidente Dilma – quero completar meu pronunciamento neste ponto – se referiu ao fato de que...
Cito a Presidente: “O Brasil sente os efeitos da crise
internacional”. Sempre será a crise internacional. Não
tenham dúvidas os senhores de que a culpa é sempre
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dos outros, embora haja sinais de recuperação das
grandes economias do mundo, especialmente a norte-americana. E dizia a Presidente: “Mas pelo décimo
ano consecutivo vamos manter a inflação abaixo da
meta de 6,5% anuais”.
Como de hábito, esse tipo de declaração da Presidente Dilma causa imediatamente controvérsias e
mal-estar no mercado. Ela tem o condão de espalhar
mal-estar, controvérsia, confusão a cada vez que fala
sobre o tema da inflação. Será que ninguém do seu
entourage alertou a Presidente de que a meta da inflação do Banco Central não é de 6,5%? É de 4,5%, com
a tolerância de dois pontos percentuais acima. Só que
essa tolerância se tornou regra, uma regra alardeada
pela Presidente: “Olha, no nosso Governo, pelo décimo
ano consecutivo, nós vamos manter a inflação abaixo
da meta de 6,5% anuais”.
Não, Presidente, não! A meta é de 4,5%, e esses 6,5% são uma média de aumento de preços que,
infelizmente, afeta muito mais os preços que são livres, que não são administrados pelo Governo, do que
aqueles que são controlados pelo Governo. A inflação
seria maior se não houvesse controle artificial, e, em
algum momento, a conta política deverá ser paga em
relação a preços de combustíveis, a preços de transporte público e a preços de energia elétrica.
Senhora Presidente, a senhora poderá contar
sempre com a oposição para os alertas sobre a responsabilidade fiscal.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Aliás, ontem mesmo, na sessão do
Congresso, o PSDB e o Democratas se pronunciaram
contra uma mudança esdrúxula na Lei de Diretrizes
Orçamentárias que foi elaborada pelo Congresso em
2012 para vigorar em 2013. Muda-se a LDO de 2012
no final do exercício fiscal de 2013!
Só esse fato já deveria chamar a atenção de todos para o grau de descalabro financeiro em que nós
estamos. Isso, meus caros colegas, numa sessão do
Congresso que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, que deveria ter sido aprovada no
primeiro semestre, exatamente para abalizar a elaboração do Orçamento atual, cuja tramitação está prestes a se concluir.
Nós vivemos numa verdadeira balbúrdia.
A oposição não contribui para essa balbúrdia.
Pelo contrário, muitas vezes, nós aqui,...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... da oposição, nos insurgimos
contra medidas populistas, “desperdiçadeiras” do atual
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Governo, mesmo pagando o ônus do favor popular, que
a sua base parlamentar se recusa a enfrentar.
De modo que a bomba, a bomba, realmente, meu
caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, não está neste
lado, aqui, da Praça dos Três Poderes. A bomba está
do outro lado, no Palácio do Planalto, no gabinete da
Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de conceder a
palavra ao Líder José Agripino, a Presidência lê o seguinte expediente:
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu o
Ofício n° 393, de 2013, do Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de tramitação
do Projeto de Lei n° 9, de 2013-CN, que “Estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2014”.
O Ofício será publicado no Diário do Senado Federal de 22 de novembro do corrente.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o calendário, para conhecimento
dos Srs. Senadores:
– apresentação de emendas ao Projeto de Lei:
de 21 de novembro a 28 de novembro;
– publicação e distribuição de avulsos das emendas: até o dia 3 de dezembro;
– apresentação, publicação, distribuição e votação
dos relatórios setoriais: até 11 de dezembro;
– apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório final do relator-geral: até o dia 19 de
dezembro;
– encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional: também no dia 19 de dezembro;
– implantação das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração de autógrafos: até o dia 20
de dezembro.
São os seguintes o Ofício e o calendário na
íntegra:
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Of. Pres. nº 393/2013/CMO
Brasília, 21 de novembro de 2013
Assunto: alteração dos prazos no cronograma de tramitação do Projeto de Lei nº 9/2013-CN (Projeto de
Lei Orçamentária para 2014)
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
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dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a alteração
dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº 9/2013CN (PLOA 2014) em vigor, conforme cronograma anexo, tendo em vista votação do Parecer Preliminar , na
continuação da Décima Reunião Ordinária, realizada
nesta data.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Senador Lobão Filho.

744

83932 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador José Agripino, como Líder do Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero crer que vá
ser lida pela Mesa a proposta de emenda à Constituição que eu tive oportunidade de apresentar, que foi
aprovada na CCJ, por unanimidade, e que submete à
aprovação de lei complementar a criação de qualquer
Ministério novo, qualquer autarquia nova, qualquer
empresa pública nova, como contribuição que o meu
Partido e eu próprio estamos dando ao gasto público,
que não para de crescer no País, ao aparelhamento
do Estado, que tem comprometido a eficácia das estruturas públicas do País, enfim, ao equilíbrio das contas
públicas. É uma proposta de emenda à Constituição
que logrou êxito e foi aprovada na CCJ, por unanimidade dos votos, e contou com os votos, inclusive, do
próprio Partido dos Trabalhadores.
Eu quero salientar este fato, fazendo o registro
da realização, hoje pela manhã, de um encontro da
Juventude Democrata, reunindo jovens do meu Partido, de vários Estados da Federação. Veio gente de
Rondônia, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de
Minas Gerais, de Goiás, de vários Estados do Brasil,
para um encontro que vai se prolongar até o sábado
e que vai debater vários temas: campanhas eleitorais,
a questão econômica, a questão da mulher, o encaminhamento do País na visão dos democratas.
E eu tive oportunidade de dizer a eles da minha
luta, como Presidente do Partido, para fazer crescer
um Partido que foi alvo de ataque por parte de um parceiro da Base do Governo, recém-criado, o PSD, que
tentou, com o apoio do Governo, nos eliminar da luta
que empreendemos com os nossos autênticos para
um sobreviver e depois crescer; da nossa realidade,
da eleição de 2012, quando, pela força das nossas
ideias já exibimos bons resultados com a conquista
de prefeituras importantes, como a Prefeitura de Salvador, que é a terceira capital do Brasil; a Prefeitura
de Aracaju; a Prefeitura do maior Município do Espírito
Santo, que é Vila Velha. Enfim, das etapas que vimos
cumprindo, para fazer sobreviver e crescer a oposição
e da importância de os partidos de oposição existirem
e serem acreditados, no momento em que o Brasil
atravessa dificuldades.
E eu lhes explicava, dizia-lhes que hoje deveria
ser lida a proposta de emenda à Constituição de minha autoria, que significava uma contribuição ao País
no rumo do equilíbrio fiscal e da diminuição do gasto
público. E lhes dizia da minha preocupação, do reconhecimento dos enormes méritos que o Brasil tem.
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O Brasil, no aglomerado do BRICS – Brasil, Rússia, Índia e China, e acresça-se a África do Sul –, é o
único desses países que detém os três eixos que garantem que, no futuro, uma nação emergente possa vir
a ser potência mundial, que é dispor de água, energia
e capacidade de produzir alimento. A Rússia tem dois,
não tem o terceiro; a China, idem. O Brasil tem os três
e tem toda a condição de ter um futuro brilhante, promissor, muito mais do que seus assemelhados.
Eu estava enxergando, entendendo claramente
que a escalada em que o Brasil havia se colocado era
claramente descendente, porque ele havia perdido
competitividade. E lhes dava alguns elementos: o Brasil perdeu competitividade por cacoetes de governo. O
Brasil é hoje um país campeão de carga tributária, de
infraestrutura lamentável, com estradas de má qualidade, com portos irregulares, com aeroportos entupidos,
sem hidrovias, sem ferrovias, onde a tonelada de soja
produzida no Mato Grosso, em terras baratas, de alta
produtividade – terras baratas, de alta produtividade,
repito –, chega ao Porto de Paranaguá por um preço
maior do que a tonelada da mesma soja, produzida
na terra cara do Paraná, por uma questão de infraestrutura logística.
Logo nós, que temos a condição, por elementos
próprios, de oferecer ao mundo, de maneira competitiva,
alimentos de forma mais barata e que, por cacoete de
governo, pela inexistência de investimentos, estamos
perdendo na onda da competitividade.
Senadora Ana Amélia, há dados que me assustam e a V. Exª também. A informação de que disponho
dada a mim por economistas é que o déficit da balança comercial do setor industrial do Brasil este ano – o
grande elemento que mostra se um país é competitivo
ou não é o setor industrial – será de US$100 bilhões.
O grande trunfo da economia brasileira é o agronegócio, que, em 1989, produziu superávit de US$10
bilhões. Em 2012, vai chegar a US$80 bilhões. Isso
tudo, o esforço do talento do goiano, do gaúcho, da
paranaense, do habitante de Rondônia, do Pará, vai
engolido pela ineficiência ou pela falta de competitividade do setor industrial brasileiro. Todo o esforço,
tudo aquilo que a gente canta em prosa e verso, que
o Brasil é campeão na produção de carne, de soja,
de milho, de algodão, gera um superávit de US$80
bilhões, tendo saído de 10 para 80, e é engolido pelo
déficit da balança comercial e industrial, produto da
perda da competitividade decorrente exclusivamente
– porque já fomos competitivos no setor industrial, fomos claramente – de uma coisa criada pelo Governo:
carga tributária indecente, infraestrutura inexistente e
equilíbrio fiscal comprometido, gasto público de péssima qualidade, que não reserva dinheiro nem para
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baixar a carga tributária nem para executar a obra de
infraestrutura, que dirá para investir decentemente
em educação, em saúde, em transporte de qualidade.
Ouço com muito prazer a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador José Agripino, este tema é um tema recorrente
e temos que continuar batendo nele, porque acredito
que “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.
Quer dizer, essa é a realidade. Aquilo que se chamava de desindustrialização se reflete nesses números
que V. Exª acaba de se referir. Mais do que isso: sou
de um Estado de vocação exportadora, Senador José
Agripino, mas o Rio Grande do Sul está padecendo
agora das barreiras que a Argentina está impondo
à importação de calçados do meu Estado, e não só
calçados, mas produtos alimentícios que têm valor
agregado. Não há nenhuma mobilização no sentido
de negociação dentro do Mercosul e nessa relação
bilateral para resolver isso. Então, os calçados – 750
mil pares – estão lá parados. Não entram na Argentina. E moda é perecível tanto quanto alimentação, e
não vende. Para terminar, o agronegócio a que V. Exª
também se referiu que tem uma contribuição pesadíssima na nossa balança comercial, o desequilíbrio da
balança seria maior não fosse a contribuição que dá
ao agronegócio. Mas pasme, Senador: vem uma resolução do Denatran exigindo emplacamento e vistoria
de máquinas agrícolas. O senhor já imaginou sair, de
uma cidade do interior de qualquer parte do Brasil,
uma colheitadeira para chegar à agência do Detran na
cidade para fazer a vistoria, pagando emplacamento?
Tem emplacamento e vistoria. Isso significa tirar de circulação do bolso do agricultor R$27 milhões. Hoje fui
Relatora de um projeto que foi aprovado na Comissão
de Agricultura, que trata de eliminar isso, de autoria do
Deputado Alceu Moreira. Assim não dá para trabalhar!
Parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Senadora Ana Amélia, as suas manifestações
são sempre muito equilibradas e muito lúcidas. Agora,
veja V. Exª, emplacar máquina agrícola que recolhe
grão de soja ou corta cana no campo, não atropela
ninguém, não fura sinal de trânsito, é apenas fúria arrecadatória, somente isso. Porque emplacar um automóvel que circula pelas ruas tem o duplo sentido de
promover arrecadação para aplicação em rodovias,
em sinalização e a identificação do veículo para prática da atitude fora de norma. Mas a máquina agrícola
é fúria arrecadatória, é estado de descontrole explícito.
Daí a importância que dei, na minha fala com os
jovens, à necessidade de sobrevivermos como partido de oposição. Democracia é governo governando e
oposição criticando, denunciando, para estabelecer
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no contraponto o produto daquilo que interessa à sociedade, que é o conserto do erro. O papel do partido
político que vamos resistir é o de apontar caminhos.
O Senador Aloysio Nunes acabou de fazer um
discurso falando sobre os campeões nacionais. Acho
que, a se manter o comportamento deste Governo que
tem, pelo capital privado, desprezo, só o usa em última
instância e, quando usa, usa-o sob desconfiança, razão pela qual o capital privado também é desconfiado
deste Governo, essa equação não vai dar certo. Neste
Governo, não vamos conseguir chegar ao equilíbrio de
que o País precisa para readquirir competitividade. A
competitividade se readquire quando se tem o Estado
enxuto com uma despesa pública civilizada. Para haver sobra, e não para pagar o serviço de uma dívida
de R$2 trilhões, que chega a quase R$200 bilhões, o
que inviabiliza baixar a carga tributária ou ter dinheiro para investir em educação, saúde e infraestrutura.
Ou seja, o âmago da questão é dívida pública interna,
decorrente de gastança, gasto público que não para
de crescer. Daí a proposta de emenda à Constituição
que apresentei, que é um freio nessa caminhada. E
isso só vai acontecer... Como V. Exa disse, Senadora
Ana Amélia: “água mole em pedra dura, tanto bate
até que fura”. Não do Governo, mas junto à opinião
pública, apontando os caminhos, denunciando, colocando claramente a denúncia e qual é a solução do
problema na nossa visão, para que, pela via do voto,
da compreensão do eleitor, se possa reorientar este
País antes que seja tarde.
Os Estados Unidos readquiriram competitividade,
entraram de novo no trilho. A Europa entrou no trilho, o
Japão entrou no trilho. Estão todos ressurgindo.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – E o Brasil, que tinha tudo para explodir, implodiu. Está implodindo. E cabe a nós, partidos políticos,
fazermos a denúncia e apontarmos os caminhos de
saída. E eu venho aqui, com a apresentação da minha proposta de emenda à Constituição, dar a minha
modesta contribuição no sentido de apontar caminhos
para a solução do problema do custo Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, ao Senador Ruben Figueiró, do Mato
Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sra Senadora Ana Amélia,
Srs. Senadores, esta Casa acabou de ouvir dois importantes pronunciamentos: o primeiro, do Líder Aloysio
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Nunes, do meu Partido, PSDB; e o outro, do Senador
José Agripino, Líder do Democratas. Se nós pensarmos
bem sobre o que S. Exas falaram, chegaremos inevitavelmente à conclusão de que este País está indo por
caminhos tortuosos. Não há no horizonte nenhuma
coisa que nos acene que os próximos anos serão de
prosperidade no campo econômico, no campo social
e, evidentemente, no campo político.
Ao solidarizar-me com as manifestações desses
eminentes Líderes, posso afirmar a V. Exªs que sou
hoje um cidadão absolutamente intranquilo. Não sei
exatamente para onde o nosso País se encaminhará
e, nesse sentido, Srª Senadora Ana Amélia, meu caro
Presidente Mozarildo Cavalcanti, eu desejo me manifestar sobre dois importantes problemas que ocorreram
no final da semana passada e sobre outro que acaba
de ocorrer justamente aqui nesta Casa, a Casa Alta
do Congresso Nacional.
O primeiro acontecimento se deu no Dia da
Proclamação da República, na última sexta-feira,
e provavelmente ajudará a reescrever a história do
nosso País.
Numa decisão ousada e corajosa, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, deu andamento aos procedimentos penais da
Ação Penal nº 470, também conhecida por Processo
do Mensalão, começando a fazer cumprir o trânsito em
julgado dos envolvidos nesse que foi considerado um
dos mais notórios e divulgados escândalos de desvio
de recursos públicos do governo brasileiro.
Compartilhando a opinião da grande maioria da
sociedade, está mais do que claro que o processo de
democratização teve um significativo avanço, pois havia
imensa dúvida se membros de nossas elites políticas
e empresariais teriam a punibilidade correspondente
aos delitos cometidos.
Durante muito tempo pairaram dúvidas imensas.
Em conversas com cidadãos de todos os extratos sociais, o que víamos era a descrença plasmada pelo
sentimento de que o andar de cima estava imune aos
rigores da lei. Tal sentimento foi reforçado pela demora
em finalizar o processo e pela quantidade de recursos
apresentados por advogados altamente competentes
contratados pela maioria dos réus.
No fim, depois de acompanharmos o mais longo
julgamento de nossa história, o desfecho mostrou-se
improvável quando o Colégio do Supremo acatou, pela
diferença do voto do decano, Ministro Celso de Mello,
a tese do cabimento dos embargos infringentes, algo
que suscitou tensões e irritação na grande maioria do
povo brasileiro.
Mesmo assim, prevaleceu o consenso de que,
como se tratava de julgamento ocorrido em Tribunal de
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última instância, cabia ser necessário esgotar todos os
mecanismos de defesa, como pressuposto das mais
amplas concessões do direito do contraditório, base
de uma sociedade avançada, funcionando sob a égide
do Estado democrático de direito.
Com isso, Sr. Presidente, o Supremo cuidou,
com extremo zelo e até com alguns exageros, no
meu modo de entender, de garantir que os réus esgotassem todos os seus recursos, para provar que
as acusações a que foram submetidos continham
dúvidas razoáveis que pudessem mitigar a pena ou
reverter a punição.
Assim, a ação penal arrastou-se a não mais poder. Nesse andamento, muitos começaram a sentir o
cheiro de pizza. A sociedade brasileira foi submetida a
um jogo de idas e vindas, conhecendo os labirínticos
caminhos da Justiça, com embargos declaratórios, embargos infringentes, embargos dos embargos, enfim,
filigranas e firulas, chicanas e protelações, tudo para
garantir, repito, o devido processo legal e, assim, não
sobrar dúvidas se afinal a justiça seria realmente feita.
Foi neste ambiente que ocorreu, e ainda não
está finalizado, o pedido de prisão de parte dos réus.
Para todos os que acompanhamos, está mais do que
claro: a lei está sendo cumprida com rigor técnico e
inédito. A Constituição brasileira está sendo observada em seus mínimos detalhes. Não há o que se
discutir. A Ação Penal nº 470 está tramitando da maneira mais aberta e democrática que jamais se teve
notícia no Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, não compactuo com a opinião do ex-Ministro
José Dirceu e do Deputado licenciado José Genoíno
e de lideranças maiores do PT de que a decisão do
Ministro Joaquim Barbosa tenha sido arbitrária e de
caráter político, muito menos de que tudo está sendo
feito num gesto de vingança das elites contra aqueles
que representam um Governo popular.
Lamento dizer isso. Trata-se de uma visão distorcida do que seja o exercício da democracia. Pior,
trata-se de um gesto de desespero diante daquilo que
se configura como o mais lídimo cumprimento da lei.
A lei deve ser igual para todos. Essa é a base
dos valores de uma sociedade igualitária que deseja
superar suas mazelas e se transformar numa referência de modernidade.
Imagino que não deva ser fácil assistir à prisão
de companheiros de partido. Mas, neste momento, todos devemos mostrar maturidade e aceitar o fato de
que o Brasil está mudando. Lamento que alguns não
estejam tendo a clareza necessária deste processo.
É com sentimento de indignação que vejo alguns não
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aceitando o fato de que personagens de nossa elite
estejam indo para a prisão.
Acredito que o Supremo abriu uma nova porta que
não será mais fechada. Nos próximos anos, veremos
a importância deste momento para a nossa juventude.
Nenhum país convive com a impunidade sem que as
instituições sejam arrastadas juntas no mesmo mar de
lama. Essa é a mais pura verdade.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, não podemos
aceitar interpretações errôneas desse processo. Aceitar a ideia de vingança das elites ou de um complô
contra o PT é compactuar com teorias conspiratórias
ou imaginar que o País pode conviver com o golpismo
ideológico de quem não aceita as regras democráticas.
Para quem, como eu, vive há muitos na lida da
política, posso dizer, com humildade, que chegou a hora
de muitos perceberem que a prática de ilegalidades,
de traficância entre o público e o privado, de falta de
referências republicanas, enfim, de todas essas coisas que infelicitam o Brasil felizmente pode estar com
os dias contados. Esse é o sonho de muitos. Espero
que os recentes acontecimentos delineiem novos caminhos para o País.
Ao registrar este meu pensamento, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu desejo comentar
um outro assunto que me traz à tribuna.
A Comissão de Agricultura desta Casa recebeu,
nesta manhã, o Ministro da Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo, e o Advogado-Geral da União, Sr. Luís
Adams, para falar sobre a questão indígena. Também
ouvimos as palavras do Governador André Puccinelli,
do meu Estado, o Mato Grosso do Sul, alertando
para a possibilidade de ocorrer, lá no nosso Estado,
uma chacina caso a solução definitiva continue sendo protelada.
V. Exª, Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, foi uma
das presenças ilustres naquele encontro, que, no meu
modo de entender, vai ser histórico, porque vai demarcar, sem dúvida nenhuma, a posição do Governo
e a posição daqueles que alertam o Governo sobre a
gravidade da situação que vivemos.
Posso afirmar a V. Exªs que atualmente estamos com 80 propriedades rurais invadidas em Mato
Grosso do Sul. A Funai ainda pleiteia a demarcação
de mais 39 aldeias. Há muito tempo a classe política
vem alertando o Governo Federal de que a situação
está prestes a explodir como um barril de pólvora.
Não queremos mais ver índios e não índios perdendo
a vida nesta guerra. O governador relatou a morte de
três policiais militares neste tipo de confronto. Este ano
um índio morreu na fazenda Buriti, em Sidrolândia, e
com certa frequência vemos denúncias de agressões
e tentativas de emboscada.
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O que posso dizer a V. Exªs da reunião com o
Ministro da Justiça é que foi – entre aspas – “mais do
mesmo”. Ele não trouxe grandes novidades e disse que
o Governo Federal está disposto a repassar recursos
do Orçamento para resolver a questão, seja para bancar indenizações ou para comprar terras. No entanto,
o recurso está consignado no Orçamento de 2013 por
meio de emenda sugerida pelo Senador Moka, e não
foi liberado.
O Sr. José Eduardo Cardozo não esclareceu
como nem quando a situação de fato será solucionada. Também disse que acabou de elaborar, com a
Ministra da Casa Civil, Srª Gleisi Hoffmann, minuta
de portaria para garantir mais transparência e imparcialidade às novas demarcações de terras indígenas,
pois determina que o Ministro da Justiça tenha a possibilidade de atuar como mediador e fazer o reexame
técnico das contestações que possa haver a respeito
do processo de demarcação. Posso afirmar a V. Exª
que ele pisou no mesmo espaço, como vem fazendo
há tanto tempo.
Segundo ele, esta portaria tem efeito imediato
para situações em curso. Mas a tal portaria, antes de
ser publicada, será enviada às lideranças indígenas
e aos representantes dos produtores rurais, além de
órgãos relacionados ao tema para ser aprimorada,
caso necessário. Segundo o Ministro Cardozo, o documento será encaminhado aos interessados a partir
da próxima segunda-feira.
Ao longo da audiência, ele bateu muito na tecla
da importância de se decidir como os direitos podem
ser implantados sem conflito, uma vez que os dois lados se julgam com razão e reclamam da omissão do
Governo Federal representado na pessoa dele.
Ora, Sr. Presidente, é isso que todos nós queremos. Não queremos mais ter que assistir a vídeos como
o que o Governador Puccinelli pediu para reproduzir
na reunião, de um produtor rural caído de costas no
chão, com as mãos amarradas para trás, totalmente
ensanguentado, com a cabeça talhada a facão, pedindo para ser solto para conversar. Chocante também
foi a revelação de que o indígena que filmou procurou o governo estadual para – entre aspas – “vender”
aquele vídeo.
A Srª Senadora Kátia Abreu falou durante a audiência, com a propriedade de Presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que está mais
difícil de segurar o produtor rural no campo, porque a
vontade dele é reivindicar solução urgente com suas
máquinas em frente à Praça dos Três Poderes.
Esta semana, em Mato Grosso do Sul, produtores
reivindicaram de forma bastante intensa na frente da
sede da Funai, a superintendência da Funai em Cam-
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po Grande, Mato Grosso do Sul. Já se organizam para
arrecadar fundos para garantir recursos para bancar
a defesa de suas propriedades, numa demonstração
cabal de descrédito do Estado democrático de direito
neste aspecto.
O fato é que de tanto repetirmos a mesma ladainha sem enxergarmos ações efetivas, nós, políticos,
estamos perdendo a credibilidade junto a esta parcela da população que muito trabalha e contribui para o
crescimento do Brasil, conforme, há poucos instantes,
afirmou a Senadora Ana Amélia em criterioso aparte
que fez ao Senador José Agripino.
Não é justo que eles paguem esta conta sozinhos,
especialmente, aqueles que têm suas terras invadidas,
sua residência queimada, seus bens destruídos, sua
plantação dizimada e seus animais abatidos por índios
invasores que agem com a segurança de estarem acima da lei, insuflados, em muitos casos, por ONGs e
até por agentes da Funai.
Falo pelo Mato Grosso Sul, mas também sou solidário aos produtores do Estado de Roraima, aqui tão
bem representados pelo Senador Mozarildo Cavalcanti,
do Rio Grande do Sul, representados pela eminente
Senadora Ana Amélia, do Paraná, de Santa Catarina,
do Mato Grosso e da Bahia, que também têm sofrido
com a demora em definições concretas e objetivas para
resolver os conflitos agrários envolvendo demarcações
de reservas indígenas de forma definitiva.
A reunião como o Ministro da Justiça terminou
deixando no ar as perguntas que mais nos afligem.
O Governo Federal vai resolver a questão indígena?
Como? E quando? Parece-me que ainda continuaremos amargando estas dúvidas por algum tempo.
Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, após essa reunião na Comissão de Agricultura, a
que me referi, tive a oportunidade de acompanhar S.
Exª, o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul, André Puccinelli, na companhia dos Senadores Delcídio do Amaral e Waldemir Moka, para ouvir
uma proposta do Sr. Ministro da Justiça com relação
ao que deseja o Governo realizar a partir da próxima semana.
Confesso a V. Exª que saí da reunião absolutamente intranquilo. Intranquilo, Sr. Presidente, porque o
Governo deve acenar com uma solução para a questão da Fazenda Buriti até o dia 28 deste mês. Há uma
ameaça, tanto de índios quanto de não índios, de que,
se solução não houver até essa data, poderá haver um
confronto entre as duas correntes de opinião.
A minha intranquilidade, Sr. Presidente, também
se situa na fala do Sr. Ministro, que não acenou, efetivamente, para os produtores rurais que lá estavam no
sentido de que realmente haveria uma solução para os
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demais casos. Disse apenas que, baseado naquilo que
se prometia naquele instante, haveria solução, como
um sinal de que iriam clarear as situações advindas
depois da questão da Fazenda Buriti.
Sr. Presidente, ao manifestar essa minha triste
opinião gostaria que V. Exª também consignasse como
lida a manifestação que fiz durante aquela reunião
na Comissão de Agricultura de hoje, em que aduzi
uma série de razões para balizar a minha opinião a
respeito, inclusive as perguntas que deixei para que
respondesse S. Exª, o Sr. Ministro da Justiça José
Eduardo Cardozo.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Saliento também que nessa reunião nós tivemos a oportunidade de ouvir a manifestação de V.
Exª, que fez um retrospecto absolutamente concreto e
fiel a respeito das providências que uma Subcomissão
deste Senado fizera ao redor de 1989, percorrendo
todo o País para situar os conflitos existentes – e isso
por sugestão do Sr. Presidente da República, à época, Luiz Inácio Lula da Silva. Por incrível que pareça,
após V. Exªs entregarem esse relatório ao Presidente, por sua solicitação, tiveram o desprazer de saber
que, sob pressões internacionais, o ex-Presidente da
República teria engavetado o estudo feito por V. Exªs.
É triste ouvir e consignar isso.
Também tivemos oportunidade de ouvir as manifestações da Senadora Ana Amélia sobre a situação
existente no Rio Grande do Sul. É tão penosa quanto
a nossa, Senadora Ana Amélia. Confesso a V. Exª que,
assim como quanto ao meu Estado, eu também estou
insatisfeito – absolutamente insatisfeito – com as vãs
promessas que o Sr. Ministro Cardozo fez com relação
à solução para os problemas fundiários do seu Estado,
o Rio Grande do Sul.
Ao registrar, Sr. Presidente, minha manifestação,
eu, como brasileiro, creio que os eleitores hão de levar em consideração todos esses fatos e que, proximamente, nós possamos ter dirigentes desta Nação
que tenham sensibilidade sobre todas as questões
graves que são colocadas à sua decisão, sem que
haja absolutamente diferença entre brasileiros, sejam
eles de que etnia forem, pois são, constitucionalmente, brasileiros.
É o que eu sinceramente espero.
Obrigado, Excelência.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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COMISSÃO DE AGRICULTURA
21/11, às 7h45
Audiência com Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo e Advogado-Geral da União, Luis Adams
Senhores Ministros,
Há muitos meses estamos alertando as autoridades federais a respeito do acirramento dos conflitos entre índios e não índios em meu Estado, o Mato
Grosso do Sul. Mas o governo parece que tem feito
“ouvidos moucos”, mesmo com a morte de um índio,
o crescimento das invasões por indígenas, o completo desrespeito às decisões judiciais e as ameaças de
reação dos dois lados, com provável derramamento
de sangue.
Vossa Excelência mesmo, senhor Ministro José
Eduardo Cardozo, após inúmeras desconsiderações a
esta Comissão, ao Senado e ao Congresso brasileiro,
nos forçou a convocá-lo. Se não fosse por isso, talvez
não tivéssemos a honra da sua importante presença
na data de hoje. Entendo que esta sua postura é o reflexo do quão prioritário ou não prioritário é o assunto
na sua agenda atribulada.
Ainda no primeiro semestre, tivemos três reuniões com ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
Vossa Excelência e o ministro Luis Adams e, em uma
delas, com a presença do ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e das
ministras do Planejamento, Miriam Belchior, e do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira.
Ouvimos a ministra Gleisi afirmar que estava representando a própria presidente Dilma Rousseff. Ela
nos assegurou que o governo federal iria tomar os procedimentos necessários, na hipótese de desapropriação, indenizar de maneira justa os proprietários, ou seja,
pagando pelas benfeitorias e também pela terra nua.
No dia 20 de junho, em reunião realizada em
Campo Grande, o ministro Gilberto Carvalho, assegurou que dali a 45 dias, em 05 de agosto, o governo
daria uma solução. De lá pra cá, já se passaram cinco
meses e nada! Durante esse período, os produtores,
muito embora com suas terras invadidas, mantiveram
respeito ao combinado. Infelizmente, esse não foi o procedimento de certos setores da comunidade indígena.
Desculpas protelatórias eram apresentadas para
dizer que “não ia se empurrar a questão com a barriga”, dada a gravidade da situação, portanto reconhecida por Vossa Excelência. Até porque “empurrar com
a barriga” não seria mais possível.
Se antes a desculpa era aguardar a decisão do
Supremo Tribunal Federal sobre os embargos à decisão relativa a Reserva Raposa Serra do Sol, hoje, o
Executivo Federal já não pode mais usá-la. O senhor
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Advogado-Geral da União, Luis Adams, manifestou
em entrevistas, inclusive para a TV, que a decisão do
STF serviu como diretriz para o governo. Isso significa
o restabelecimento da Portaria 303 da AGU?
Pois bem, o tempo está passando. Estamos a
exatos nove dias do prazo final concedido pelos produtores sul-mato-grossenses para a “reação”. No dia
07 de dezembro será realizado em Campo Grande o
primeiro leilão para arrecadar fundos para garantir a
defesa dos produtores rurais. Vejam bem senhores, a
que ponto chegamos? Mais de 500 reses de bovinos,
grãos, máquinas e equipamentos serão vendidos para
gerar recursos para que o produtor possa se defender
das invasões. Esta decisão é a prova cabal de que estas pessoas estão completamente desacreditadas do
Estado. E falo do papel que deve ser desempenhado
pelo Estado, não de governos e partidos A, B ou C.
Falo do Estado Democrático de Direito e do desrespeito à nossa Constituição que proclama o direito à
propriedade privada.
Os índios, por seu lado, mandam avisar que não
negociarão mais com ninguém e preveem uma tragédia anunciada em Mato Grosso do Sul.
Dias atrás, o ex-presidente Lula foi ao meu Estado
e percebeu que não estamos exagerando e chegou à
conclusão óbvia de que a questão já era pra ter sido
resolvida há muito tempo. Lula foi embora prometendo
apoio. Comprometeu-se a empenhar-se junto à presidente Dilma Roussef, que segundo ele, terá de tomar
para si a responsabilidade de solução dos conflitos indígenas em Mato Grosso do Sul e “assumir ela própria
o comando dessas articulações”. Chegou também a
outra conclusão óbvia: a saída para os conflitos deve
ser tomada ainda em “tempos de paz”, porque “na hora
que começar a guerra vai ser muito mais difícil, muito
mais caro e muito mais complicado”.
Portanto, senhor ministro, seguem minhas perguntas. São quatro:
– O governo vai resolver a questão, ou vai continuar empurrando com a barriga? Contraditando
a expressão própria de Vossa Excelência.
– Como vai resolver? Vai apoiar a reintegração de
posse nas áreas invadidas, custe o que custar?
Vai realizar a desapropriação das áreas invadidas com preço justo, pagando pelas benfeitorias
e pela terra nua, uma vez que estamos falando
de produtores que têm a titulação da terra, alguns por mais de um século? Ou vai adquiri-las
a preço justo?
– Quando vai colocar um ponto final na questão?
Imediatamente, utilizando, em cooperação com
o governo do Estado, os recursos disponíveis de
seu fundo próprio, adicionado àquele no valor to-
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tal de R$ 50 milhões de Reais, consignados no
atual orçamento da República por diligência dos
eminentes senadores Delcídio Amaral e Waldemir
Moka? Ou vai tentar ainda negociar outro prazo,
para a decepção de indígenas e não indígenas,
os produtores rurais?
– Sabe vossa Excelência que há fortes indícios
de que há ações de treinamento de indígenas
para as temidas “guerras de guerrilhas”?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando V. Exª
pelo pronunciamento, quero, neste instante, passar a
palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do
Distrito Federal.
Antes que o Senador Rodrigo Rollemberg comece a falar, eu quero dizer a V. Exª, Senador Ruben
Figueiró, que o requerimento de V. Exª será atendido
na forma regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, eu e o Senador Cristovam
Buarque, com a solidariedade do Senador Ruben Figueiró, ocupamos esta tribuna para denunciar a maior
agressão ao projeto original de Brasília perpetrada
pelo Governador Agnelo Queiroz e pelo Secretário de
Habitação, Geraldo Magela.
Chamou-nos atenção a ousadia de propor algumas mudanças no projeto original de Brasília, atendendo aos interesses da especulação imobiliária ou outros
interesses inconfessáveis. Mas nos chamava atenção
tal a ousadia, a gravidade e o disparate das propostas
apresentas. Propostas essas que rapidamente promoveram imensa indignação na cidade, indignação comandada pelas entidades representativas e estudiosas do urbanismo brasileiro, do urbanismo do Distrito
Federal, notadamente a Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Brasília, diversos professores da Faculdade de Arquitetura, o Conselho de Preservação do
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o
Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Movimento Urbanistas por Brasília, enfim, todos se rebelaram. Alguns
articulistas, cronistas desta cidade se rebelaram e se
estupefizeram com a coragem, com a ousadia do que
estava sendo proposto. Algo como, Sr. Presidente, por
exemplo, privatizar todos os espaços de escolas, de
equipamentos públicos, reservados para clubes Unidades Vizinhança, localizados nas superquadras, nas
entrequadras da Asa Sul, da Asa Norte, do Cruzeiro,
do Sudeste. Algo como a criação de uma cidade com
prédios de 27m de altura, de nove andares, ao final
do Eixo Monumental, no Setor Ferroviário, próximo à
Rodoferroviária e ao Setor Militar Complementar. Pro-
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postas como a mudança de destinação de lotes na
orla do Lago Paranoá, lotes destinados a clubes que
se transformavam em hotéis, a mudança de gabaritos
e de normas de alterações de uso da quadra 901, e
várias outras aberrações indescritíveis. Isso tudo no
que deveria ser um Plano de Preservação do Conjunto
Urbanístico de Brasília.
E eu alertava ali e dizia que faria uma carta apelando à Presidenta da República, em função da falta
de bom senso do Governador do Distrito Federal e
das consequências que isso poderia ter para o Brasil,
porque o Brasil é signatário de acordos internacionais
do patrimônio. Brasília é tombada como Patrimônio
Cultural da Humanidade, pela Unesco, e por ser o
Governador do Partido da Presidenta, apelando para
que a Presidenta interferisse nesse processo, até para
evitar um mal maior.
Eu me referia, eu dizia um ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Porque, certamente,
isso terminaria num grande escândalo, em função das
aberrações e dos interesses inconfessáveis que se
escondiam e que se escondem por trás desse Plano
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
Pois bem, a indignação da população levou o
Governador, ontem, de forma acanhada, envergonhada, a anunciar que estaria retirando desse Plano
de Preservação do Conjunto Urbanístico todos esses
itens a que me referi aqui. A transformação de lotes
de clubes em hotéis, a retirada do projeto de criação
de uma cidade ao final do Eixo Monumental, a possibilidade de privatização dos espaços de escolas nas
quadras e superquadras, as mudanças na 901 Norte,
enfim, as principais questões apontadas que revelavam, digamos assim, a ponta do iceberg.
E chamou a atenção que, ao sair, o Governador
deu uma declaração à imprensa dizendo que Brasília
era Patrimônio Cultural, inclusive da humanidade, e,
por isso, exigia cuidados. Eu fico pensando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se o Governador Agnelo
foi avisado ontem que Brasília é Patrimônio Cultural da
Humanidade. A sensação que temos ao ouvir a declaração do Governador Agnelo, depois de ter tido a coragem de propor essas coisas à Câmara Legislativa, é
de que alguém avisou a ele ontem: “Olha, Governador,
Brasília é Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília
tem tombamento federal, Brasília não é uma cidade
qualquer.” E Brasília foi tombada pela sua singularidade
e pela sua importância histórica, pelo que ela representa para o mundo do ponto de vista de concepção
urbanística singular, diferenciada e de altíssimo valor.
Mas eu volto à tribuna para retomar este tema
para insistir com o IPHAN. Nós estivemos no IPHAN
para cobrar do IPHAN nacional uma posição clara

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sobre essa questão, porque a população do Distrito
Federal está solicitando uma posição clara do IPHAN
e também da Presidenta da República no sentido de
interferir para a retirada da tramitação desse Plano
para que a população possa se debruçar sobre ele
com tranquilidade, com profundidade. E nós não podemos aceitar agora: “Não, nós tiramos isso; agora vai
aquilo.” Até porque os estudos feitos com profundidade
por especialistas mostram que há contradições entre o
que diz o texto e o que dizem os anexos desse texto.
E o grau de ousadia é tão grande que nos leva a crer
que essas contradições não são meros equívocos, o
que já seria muito grave, mas, provavelmente, ali estarão as pegadinhas para poder atender aos interesses
inconfessáveis posteriormente.
Chama a atenção também, Sr. Presidente, a fragilidade dos argumentos da técnica que veio expor este
Plano para a Bancada Federal do Distrito Federal, que
não soube responder a nenhum dos questionamentos
da Bancada Federal. O interessante é que nos relatava
a Drª Vera Ramos, arquiteta que vem estudando, presidente do Conselho de Preservação do Instituto Histórico e Geográfico, que, ao ir lá no Sedhab, ao apontar
um erro, a equipe técnica reagia assim: “É verdade, a
senhora tem razão; tira isso; muda isso.” Ou seja, não
há nenhuma convicção. É assim, minha gente, que
estão tratando do Plano de Preservação do Conjunto
Urbanístico de Brasília.
Venho aqui e virei quantas vezes forem necessárias, porque entendo que essa é uma questão da
maior importância para o País; nós estamos falando
da Capital do País, de uma cidade reconhecida como
Patrimônio Cultural da Humanidade. E basta ver as
manifestações da população do Distrito Federal a respeito dessa questão.
Queremos trazer esse debate para o Senado Federal, convidando o Secretário de Habitação, convidando o Presidente do IPHAN, convidando a sociedade civil
para dissecar esse Plano de Preservação do Conjunto
Urbanístico. Preocupa-nos também, em função de tudo
isso, em função dos interesses que estão movendo o
Governo do Distrito Federal neste momento, o fato de
estar sendo discutida, sem o conhecimento da população, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que
está tramitando na Câmara Legislativa. Preocupa-nos
porque entendemos que é importante uma lei de uso e
ocupação do solo, mas uma lei como essa tem de ser
debatida com profundidade, às claras, explicando-se
detalhadamente os impactos e as consequências...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... de cada artigo ali presente.
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Porque as coisas são assim, está chegando o final do
ano e, daqui a pouco, na última semana, naquelas sessões que entram madrugada adentro, aprova-se uma lei
com profundo impacto para o futuro do Distrito Federal.
Esses dias, os jornais noticiaram que o Governo
do Distrito Federal pretende aprovar uma cidade com
900 mil habitantes – essa foi a notícia veiculada –, às
margens da DF-140. Grande parte dessa área foi recentemente transformada para expansão urbana e é
de propriedade privada.
Então, nós temos de estar atentos também a
essa Lei de Uso e Ocupação do Solo, como devemos
estar atentos ao que está acontecendo na Terracap
neste momento. A Terracap é a empresa que deveria
cuidar das terras públicas do Distrito Federal, deveria
ser uma agência de desenvolvimento local, mas as
informações que nos vêm sobre o que está acontecendo lá, especialmente o que tange às decisões que
estão para ser tornadas públicas em relação ao Parque Tecnológico Capital Digital, também nos deixam
extremamente preocupados.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho aqui nesta tribuna, mais uma vez, reiterar à Presidente Dilma – já encaminhei a carta –, no sentido
de que ela interfira, aconselhe o Governador Agnelo
Queiroz, que agora já sabe que Brasília é Patrimônio
Cultural da Humanidade, para que retire de tramitação
esse projeto e que permita à população, que informe à
população, através das tabelas, sobre o que vai significar o adensamento proposto por esse plano, item por
item; qual a consequência que vai acontecer se aprovado esse plano. Plano esse, diga-se de passagem,
que foi encaminhado pelo Conselho de Planejamento
da cidade, pelo Conplan, quando estava com suas
atividades suspensas pela Justiça do Distrito Federal – outro detalhe –, suspensas em função de que a
composição da sociedade civil naquele Conselho não
tinha respeitado as regras legais. Portanto, a Justiça
mandou suspender as atividades do Conplan.
Leio aqui também e peço para constar nos Anais
desta Casa...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... uma nota, uma moção assinada por arquitetos de todo o Brasil, na última edição
do Q+50, no Palácio Quitandinha, em Petrópolis, em
que arquitetos de todo o Brasil soltam, lançam, publicam uma moção de solidariedade a esta nossa causa,
mostrando a sua preocupação com Brasília, como patrimônio ameaçado por ações do Governo.
O Governo tem demonstrado total falta de conhecimento do que representa Brasília como patrimônio
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histórico, como feito histórico e cultural, e desconhece
totalmente o que significam as escalas residencial, monumental, gregária e bucólica que formam o conceito
que balizou o tombamento do conjunto urbanístico.
Repito que Brasília merece ser preservada não
porque é tombada, mas ela é tombada porque merece
ser preservada, essa é a razão do tombamento, um
projeto tão singular, tão fantástico, tão diferente que a
própria Unesco reconheceu como primeira cidade moderna que deveria ser tombada pelo que ela significa
como feito histórico.
Portanto, solicitando que conste dos Anais da
Casa a manifestação dos arquitetos de todo o Brasil,

NOVEMBRO
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essa moção, reitero esse apelo à Presidente Dilma,
confiante de que vamos retirar esse PPCUB e colocá-lo
sob a análise da população de Brasília e, ao mesmo
tempo, alertar para a Lei de Uso e Ocupação do Solo,
sobre o que está sendo urdido nesse momento pelo
Governo do Distrito Federal no que se refere à Lei de
Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Convido a Senadora
Ana Amélia para presidir a sessão, já que vou ter um
compromisso urgente.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti 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
oradora inscrita, a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Srª Presidenta, com a permissão
da Senadora Lúcia Vânia, solicito também para que
conste dos Anais como parte do meu pronunciamento
a carta enviada à Presidenta da República.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Na forma regimental, a solicitação de
V. Exª será atendida, Senador Rodrigo Rollemberg.
Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo dia 26, terça-feira, a Ouvidoria do Senado realizará uma videoconferência, com imagens geradas pelo
Interlegis, para todo o Brasil, através das Assembleias
Legislativas. Discutiremos o tema: O papel das Ouvidorias na ampliação da participação popular.
Desde que assumi a Ouvidoria, em abril deste
ano, percebi que o seu papel é muito mais do que receber e responder os reclamos da população de forma
burocrática. Este sentimento se fortaleceu por ocasião
das manifestações sociais de junho, quando a população brasileira pôde expressar parte de suas frustrações e ansiedades em relação ao Poder Público.
Fiquei perplexa, e expressei isso em pronunciamento, que embora o Senado tenha um complexo de
instrumentos chamados de Canais de Participação Popular (e-Cidadania, Alô Senado, o Serviço de Atendimento ao Usuário do Processo Legislativo e o Opine),
além da Ouvidoria, mesmo assim, todos fomos pegos
de surpresa com a ida da população às ruas.
A propaganda do Senado diz que “com essas
ferramentas o Senado assegura que toda voz do cidadão será ouvida e encaminhada aos setores próprios,
e toda sugestão, crítica e elogio serão considerados.”
Isso não está sendo verdade, Srª Presidente, Srs.
Senadores. Pedi, nos últimos dias, um relatório do Alô
Senado, de janeiro de 2012 até setembro último.

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

O relatório que me foi enviado informava que o
Alô Senado já distribuiu aos gabinetes parlamentares e áreas administrativas 892.639 manifestações
somente em 2013, com uma média diária de 3.300
manifestações distribuídas. Informou, também, que
prestou 20.644 informações e que não tem autonomia para cobrar respostas e nem o controle do tempo médio de resposta quando os destinatários são
os gabinetes.
Consta do relatório, igualmente, um alto índice
de ausência de respostas por parte dos gabinetes.
Levanto, então, algumas indagações para todos
nós: de que forma essas manifestações nos são encaminhadas? De que forma somos instados a responder
a essas manifestações que o relatório informa terem
sido encaminhadas aos nossos gabinetes? A metodologia utilizada para gerenciamento dessas manifestações tem sido eficaz?
Acrescento outras indagações de caráter gerencial: Como os canais se articulam entre si? Em
que linguagem eles se comunicam? Qual a estratégia comum têm eles para que, realmente, o cidadão
se sinta atendido? Quando os seus coordenadores
se reúnem?
A resposta a todas essas questões é não.
Não é surpresa, então, que tenhamos atentado
para as manifestações de junho quando a população,
literalmente, sitiou o Congresso e bateu à nossa porta.
A videoconferência que vamos fazer é apenas
uma das estratégias que traçamos para ampliar a participação popular, no uso do papel da Ouvidoria, como
interlocutora junto a esta Casa. E, por extensão, dos
demais canais de comunicação do Senado.
Um dos mais festejados cientistas políticos contemporâneos, o italiano Norberto Bobbio, tem uma
expressão que nos aponta o caminho: “O único modo
de tornar possível o exercício da soberania popular é
a atribuição ao maior número de cidadãos do direito
de participar direta e indiretamente na tomada das
decisões coletivas.”
No caso da Ouvidoria, temos os seguintes números de demandas, a partir de julho: julho, 488 (reflexo
das manifestações de junho); agosto, 205 manifestações; setembro, 135 manifestações; outubro, 122 manifestações. O nosso público alvo é de 190 milhões de
cidadãos brasileiros e estamos tendo uma demanda
decrescente e insignificante, diante desse universo
populacional. De fato, as pessoas não sabem que a
Ouvidoria existe.
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Nós todos, dentro das orientações que têm emanado da Mesa Diretora do Senado, não podemos abrir
mão de que a Ouvidoria e os demais canais de comunicação do Senado são um instrumento para promover a
participação popular, a transparência e a eficiência da
nossa atuação parlamentar. E mais: esses instrumentos de comunicação do Senado têm que ser indutores
para que o cidadão possa usar o seu maior poder de
força: a reclamação.
Se os canais de comunicação do Senado não nos
permitirem identificar os pontos de estrangulamento
da nossa atuação, para corrigi-los e darmos respostas consequentes aos cidadãos, eles estão sendo, no
mínimo, ineficazes.
Quando, recentemente, o Presidente do Senado fez um pronunciamento, usando de transparência quanto à gestão do Senado, temos que concluir
que a gestão participativa e democrática tem que
saber conviver e, mais do isso, alimentar-se da cidadania ativa.
Não temos que temer a crítica, se dela podemos
nos apropriar para melhor desempenhar as nossas
funções parlamentares; não temos que temer a denúncia, se podemos usá-la para apurar e depurar as
ações, para que dela resultem ações públicas plenas
de valores éticos e morais, indispensáveis à democracia; não temos que temer as sugestões e elogios,
se acreditamos que as decisões coletivas sempre são
mais sábias do que as solitárias.
Todo o nosso trabalho na Ouvidoria é para que
ela tenha transparência e participação, em nome de
todo o Senado.
Por isso, convido todos os Senadores a nos apoiarem nessa Videoconferência. Solicito os presidentes
e ouvidores das Assembleias Legislativas, que vão
receber as imagens, que nos deem um suporte de
divulgação.
Representamos o Poder Público e, pensando
no dia 15 de novembro, da Proclamação da República, isto é, da res pública ou, se traduzirmos, coisa do
povo, coisa pública, façamos da opinião dos cidadãos
o norte para as nossas ações.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senadora. Cumprimento V.
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Exª pela iniciativa, e terá o apoio de todos os Senadores nessa missão tão relevante.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Srª Presidente, quero pedir a inclusão na Ordem do Dia do PLC nº 87, de 2013, que
cria cargos no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de
Janeiro. E, portanto, depende de uma decisão de V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª peça regime de urgência para votar,
Senador, porque...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – É verdade. Solicito a V. Exª a votação do requerimento de urgência.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Porque, antes da Ordem do Dia, temos
de fazê-lo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Exatamente, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sim. Senador, eu lhe agradeço a providência, ao Senador Aloysio Nunes também, da Liderança
da oposição. Ontem, houve um acordo das Lideranças
em relação aos requerimentos para votação das matérias que haviam sido submetidas à apreciação em
várias Comissões, especialmente na Comissão de
Relações Exteriores e na Comissão de Constituição
e Justiça, entre os quais está esse projeto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.374, DE 2013
(Requerimento nº 81, de 2013-CCJ, na origem)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2013.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Consulto os Senadores. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está aprovado
o requerimento de urgência e a inclusão da matéria
na Ordem do Dia.
Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Está aberta a

ORDEM DO DIA
Item 15:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2013 (nº 825/2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Canadá, celebrado em Brasília, em 8 de agosto de 2011.
Parecer favorável sob o nº 1.302, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia, esta Presidente.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2013
(Nº 825/2013, na Câmara dos Deputados)

Sexta-feira 22

759

83947

retem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
20-9-2013.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Item 16:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2013 (nº 873/2013,
vindo da Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo-Quadro entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Polônia sobre Cooperação
Bilateral em Matéria de Defesa, assinado em
Varsóvia, em 1º de dezembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.303, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Como não há quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria está aprovada e vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2013
(Nº 873/2013, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Previdência
Social entre a República Federativa do Brasil e o Canadá, celebrado em Brasília, em 8
de agosto de 2011.

Aprova o texto do Acordo-Quadro entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Polônia sobre
Cooperação Bilateral em Matéria de Defesa,
assinado em Varsóvia, em 1º de dezembro
de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil
e o Canadá, celebrado em Brasília, em 8 de agosto
de 2011.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Polônia sobre Cooperação
Bilateral em Matéria de Defesa, assinado em Varsóvia,
em 1º de dezembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
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art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

retem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
20-9-2013.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
22-10-2013.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Item 17:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 267, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2013 (nº 1.124/2013,
da Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura sobre a Isenção Parcial
de Vistos, assinado em Cingapura, em 14 de
dezembro de 2011.
Parecer favorável, nº 1.304, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia.
O projeto está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado, e a matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 267, DE 2013
(Nº 1.124/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura sobre
a Isenção Parcial de Vistos, assinado em
Cingapura, em 14 de dezembro de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura sobre a Isenção
Parcial de Vistos, assinado em Cingapura, em 14 de
dezembro de 2011.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2013, (nº 4.227/2012,
Casa de origem, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região. (Rio de Janeiro).
Há, sobre a mesa, parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Francisco Dornelles.
Foi publicado na forma regimental. (Parecer nº
1.317, de 2013-CCJ.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.
Discussão do projeto em turno único.
A matéria está em discussão. (Pausa.)
Como ninguém pretende discutir, está encerrada
a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2013
(Nº 4.227/2012, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado
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do Rio de Janeiro, os cargos de provimento efetivo
constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos financeiros decorrentes da
execução desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região no orçamento geral da União.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Essas matérias todas que foram votadas – agradeço a cooperação dos Senadores – foram acertadas ontem, na reunião que tivemos, pelas
Lideranças dos partidos da Base governista e Base
de oposição.
Não havendo mais matérias na Ordem do Dia,
está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz
Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e
2º ao art. 47; e dá nova redação aos incisos
III, IV e XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao
§ 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder
Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.

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 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
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nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador
José Agripino, que altera os incisos XIX e XX do
art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para
determinar que a criação e extinção de órgãos,
Ministérios ou entidades da Administração Pública seja feita mediante lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
10
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;
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
12
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.
13
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,
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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.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
18
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).
19
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
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autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).

24
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013

20
REQUERIMENTO Nº 937, 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).

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).
21
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).
22
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).
23
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).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Algumas informações.
Srªs e Srs. Senadores, com referência à deliberação sobre os Vetos Presidenciais nºs 38 a 43, de
2013, na sessão conjunta do Congresso Nacional realizada na data de terça, a Presidência esclarece que,
conforme a Ata de Apuração, que vai à publicação,
foram obtidos os seguintes resultados:
Vetos nºs 38 e 41, de 2013 (apostos, respectivamente, aos Projetos de Lei do Senado nºs 370,
de 2007, e 294, de 2001): a apuração foi iniciada pelo
Senado Federal, tendo sido mantidos todos os vetos
por aquela Casa por um total de 39 e 45 votos “Sim”
respectivamente. Mantidos os vetos do Senado Federal, nos termos do §4º do art. 66 da Constituição Federal e do art. 43 do Regimento Comum, deixam de
ser apurados na Câmara dos Deputados.
Vetos nºs 39, 40, 42 e 43, de 2013, (apostos
respectivamente aos Projetos de Lei de Conversão
nºs 18 e 21, de 2013, e Projetos de Lei da Câmara
nºs 40, de 2013, e 83, de 2011): a apuração foi iniciada pela Câmara dos Deputados, tendo sido mantidos
todos os vetos por aquela Casa por um total variável
de 195 a 279 votos “Sim”. Mantidos os vetos na Câmara dos Deputados, nos termos do §4º do art. 66 da
Constituição Federal e do art. 43 do Regimento Comum,
deixam de ser apurados no Senado Federal.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
É a seguinte a Ata:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência designa como membro titular o Deputado Nelson Marchezan Júnior em
substituição ao Deputado Carlos Sampaio e, como
membro suplente, o Deputado Luiz Carlos Hauly em
substituição ao Deputado João Campos, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 627, de 2013, conforme
Ofício nº 1.122, de 2013, da Liderança do PSDB na
Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1.122/2013/PSDB
Brasília, 21 de novembro de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR, como membro titular,
e o Deputado LUIZ CARLOS HAULY, como membro
suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 627/13,
que altera a legislação tributária federal relativa ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ,
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido _ CSLL,
à Contribuição para o PIS\PASEP e à Contribuição
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para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga o Regime Tributário de Transição – RTT,
instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009;
dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos
no exterior por controladas e coligadas e de lucros
auferidos por pessoa física residente no Brasil por
intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior;
e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento, no dia 19 de novembro do corrente, da
Mensagem n° 131, de 2013-CN (nº 505, de 2013, na
origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da
República, que encaminha ao Congresso Nacional
as razões do Veto Total n° 47, de 2013, aposto ao
Projeto de Lei do Senado n° 98, de 2002 – Complementar (n° 416/2008 – Complementar, na Câmara
dos Deputados), que “Dispõe sobre o procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do §4º do art. 18
da Constituição Federal”.
São as seguintes, Mensagem e razões de veto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Nos termos dos arts. 10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a
redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da
Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Total n° 47, de 2013
(PLS nº 98/2002-Complementar).
Senadores
–Valdir Raupp (Bloco Maioria – PMDB/RO) – Relator
do projeto no Senado;
– Wellington Dias (Bloco Apoio ao Governo – PT/PI);
– Cyro Miranda (Bloco Minoria – PSDB/GO);
– Gim (Bloco União e Força – PTB/DF) e
– Vicentinho Alves (SSD/TO).
Deputados:
– José Guimarães (PT/CE);
– Manoel Júnior (PMDB/PB);
– Wandenkolk Gonçalves (PSDB/PA);
– Edson Pimenta (PSD/BA); Isaias Silvestre (PSB/MG).
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A Comissão Mista deverá apresentar o relatório
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 18 de
dezembro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento, no dia 19 de novembro do corrente, da
Mensagem n° 132, de 2013-CN (n° 506, de 2013, na
origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da
República, que encaminha ao Congresso Nacional as
razões do Veto Parcial n° 48, de 2013, aposto ao Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2013 (n° 7.639/2010,
na Casa de origem), que “Dispõe sobre a definição,
qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições
Comunitárias de Educação Superior (ICES), disciplina
o Termo de Parceria e dá outras providências”.
São as seguintes as Mensagem e as razões
de veto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Nos termos do art. 10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a
redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial n° 48, de 2013 (PLC 1/2013)
Senadores:
– Luiz Henrique (Bloco Maioria – PMDB/SC) – Relator
do projeto no Senado;
– Paulo Bauer (Bloco Minoria – PSDB/SC) – Relator
do projeto no Senado;
– Walter Pinheiro (Bloco Apoio ao Governo – PT/BA);
Alfredo Nascimento (União e Força – PR/AM);
– Vicentinho Alves – (SDD/TO);
Deputados:
– José Guimarães (PT/CE); Raul Henry (PMDB/PE);
– Izalci (PSDB/DF);
– Hugo Napoleão (PSD/PI);
– Paulo Rubem Santiago (PDT/PE).

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 18 de
dezembro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência comunica que será publicado no Diário Oficial do Senado Federal, de 22
de novembro do corrente, o Relatório Parcial nº 5,
de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar
a legislação federal e a regulamentar dispositivos da
Constituição Federal, que concluiu pela apresentação
de Projeto de Lei que dispõe sobre as parcelas de
caráter indenizatório que não serão computadas para
efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso
XI, do caput, e regulamenta o §11, ambos do art. 37,
da Constituição Federal.
Nos termos do art. 142, do Regimento Comum,
o projeto iniciará a sua tramitação na Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o Relatório Parcial:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Está encerrada a Ordem do Dia da
presente sessão.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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desmontado, vendido ou leiloado como sucata”, seja
ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
além das comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, para que possa ser analisado o impacto
econômico do acréscimo proposto.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 1.375, DE 2013
Solicita, nos termos do art. 374, inciso II,
em consonância com o art. 258, ambos do
Regimento Interno, requeiro a tramitação
em conjunto do Projeto de Lei do Senado
nº 353/2012 com o Projeto de Lei da Câmara nº 38/2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 374, inciso II, em consonância
com o art. 258, ambos do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a tramitação em conjunto do Projeto
de Lei do Senado nº 353/2012, que trata “Altera o artigo 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar
obrigatória a baixa de veículo irrecuperável, definitivamente desmontado, vendido ou leiloado como sucata”,
com o Projeto de Lei da Câmara nº 38/2013, que trata
“Regula e disciplina a atividade de desmontagem de
veículos automotores terrestres; altera o art. 126 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro; e dá outras providências”.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral, PT/MS.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – 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:
REQUERIMENTO Nº 1.376, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2012, de autoria
da Senadora Kátia Abreu, que “Altera o artigo 126 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória a baixa de veículo irrecuperável, definitivamente

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.377, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº
353, de 2012, tendo em vista regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – 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:
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei
do Senado nº 452, de 2013, com o Projeto de Lei do
Senado nº 288, de 2012, tendo em vista regularem a
mesma matéria.
Sala das Sessões, de novembro de 2013. – Senador Alvaro Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – As propostas de emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 486, DE 2013
Altera a Lei nº 12.735, de 30 de novembro
de 2012, para dispor sobre providências
necessárias em investigações policiais de
delitos informáticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 12.735, de 30 de novembro de 2012, passa a vigorar acrescida dos seguintes parágrafos:
“Art. 4º ............................................................
§ 1º Detectada a ocorrência de delitos praticados por intermédio da rede mundial de computadores, os provedores dos serviços de acesso
e conteúdo utilizados no cometimento de tal
ilícito deverão comunicá-lo ao delegado de polícia em até quarenta e oito horas, preservando
as evidências que ensejaram a comunicação
por até cento e oitenta dias.
§ 2º Os provedores de serviços mencionados
no parágrafo anterior, quando notificados pelo
delegado de polícia, deverão desabilitar o acesso a conteúdo ilícito em até vinte e quatro horas.
§ 3º Havendo requisição do delegado de polícia, deverão os provedores de serviço encaminhar:
I – os dados cadastrais e de conexão, independentemente de autorização judicial;
II – os dados relativos ao conteúdo, mediante
prévia autorização judicial”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposição que ora submetemos à apreciação
dos membros desta Casa objetiva oferecer, a quem tenha sido ofendido por sítios da Internet, mecanismos
céleres destinados à remoção do conteúdo.
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É preciso, com efeito, trazer tranquilidade às pessoas, públicas ou não, que se vejam na condição de
vítimas de publicações injustamente danosas à sua
imagem e honradez, assegurando-lhes mecanismos
capazes de minimizar danos causados por ações praticadas na Internet.
Chamou a atenção, particularmente, o caso envolvendo a Ministra dos Direitos Humanos, Maria do
Rosário, a quem se atribuíram, por meio de blog da
Internet, declarações inverídicas sobre um episódio
envolvendo a ação de agentes do setor de segurança
pública do Estado de São Paulo.
Segundo a Agência Brasil (matéria veiculada no
dia 16 do ano em curso), a Ministra afirmou, por meio
de nota à imprensa, que, embora seja “defensora plena da liberdade de expressão, [...] a manipulação é
inadmissível”.
Em outra oportunidade, durante entrevista coletiva na qual anunciou a data de exumação dos restos
mortais do ex-presidente João Goulart, a Ministra classificou a ação do blog como “falta de ética e atitude
criminosa”:
A utilização das redes para caluniar pessoas
é algo que eu rejeito totalmente. E penso que
devemos fazer uma campanha pela ética na
Internet para que as pessoas deem sua opinião política com liberdade, mas sem falsear
declarações de quem quer que seja. Vou processar [o responsável], pois a liberdade de
comunicação pressupõe a responsabilidade.
No caso da Ministra de Estado dos Direitos Humanos, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
determinou à Polícia Federal a instauração de inquérito
para apurar a conduta do responsável pelo blog de Internet implicado na denúncia, que, no entanto, continua
a poder reproduzir livremente, e isento de sanções,
quaisquer informações que lhe pareçam convenientes.
Os danos morais se perpetuam no tempo. Os
efeitos deletérios são por vezes de proporções incalculáveis.
Conferir ferramentas básicas à Polícia Federal
com intuito de evitar a multiplicação dos danos, notadamente morais, é medida que se impõe com vistas
a proteger o cidadão.
Assim, a obrigação de guarda dos registros de
acesso de usuários é necessária para garantir uma internet livre e segura, pois somente com a viabilização
de investigação de delitos cometidos na rede mundial
de computadores pode o estado proporcionar ao cida-
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dão um ambiente virtual seguro. As condições necessárias para uma efetiva ação do Estado no combate
ao crime são, no mundo real e na realidade virtual,
uma necessidade para a garantia do exercício da cidadania. A guarda de registros é ferramenta essencial
para que os crimes cibernéticos sejam investigados,
pois fornecem os indícios de autoria e materialidade
necessários à elucidação de um crime.
É necessário que tais formas de requisição estejam disponíveis às autoridades policiais em razão
desses serem os primeiros a atuar na repressão destes delitos, que em regra fazem uma intervenção direta
para cessar uma agressão.
Diante da constatação de um crime grave, a autoridade policial deve dispor de ferramentas para, em
analogia ao que aconteceria no mundo real, agir para
que esse crime cesse de imediato. Após a garantia da
integridade física e moral do cidadão, tal discussão
será levada ao Poder Judiciário, com garantia de ampla defesa a todas as partes envolvidas.
A proposição exclui, como regra, a responsabilidade dos sítios de Internet pelos comentários realizados
por usuários de Internet em suas páginas eletrônicas,
ressalvando, no entanto, a obrigação de suprimi-los
quando a tanto demandados.
São essas as razões que justificam a apresentação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.735, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.
Mensagem de veto
Vigência
Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969
– Código Penal Militar, e a Lei no 7.716, de
5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de sistema
eletrônico, digital ou similares, que sejam
praticadas contra sistemas informatizados
e similares; e dá outras providências.
A Presidenta da República,faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, o Decreto-Lei
no 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal
Militar, e a Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para
tipificar condutas realizadas mediante uso de sistema
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eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas
contra sistemas informatizados e similares; e dá outras providências.
Art. 2º (VETADO)
Art. 3º (VETADO)
Art. 4º Os órgãos da polícia judiciária estruturarão, nos termos de regulamento, setores e equipes
especializadas no combate à ação delituosa em rede
de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado.
Art. 5º O inciso II do § 3o do art. 20 da Lei no
7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 20. .............................................................
...................................................................................
§ 3º ......................................................................
...................................................................................
II – a cessação das respectivas transmissões
radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação
por qualquer meio;
......................................................................” (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos
120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 30 de novembro de 2012; 191o da Independência e 124o da República. – DILMA ROUSSEFF,
José Eduardo Cardozo, Paulo Bernardo Silva, Maria
do Rosário Nunes.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3-12-2012

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última
a decisão terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Aviso do Ministro de Estado da Fazenda:
– Nº 412/MF, de 18 de novembro de 2013, em
resposta ao Requerimento nº 1.054, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.318,
de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº
236, de 2013.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 1.319 e 1.320, de 2013, das Comissões de Direitos
Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, respectivamente, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 72, de 2007.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.321, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 84, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.323,
de 2013, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, concluindo pelo
conhecimento e posterior arquivamento da Mensagem
nº 103, de 2012.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 291, de
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 291/2013 – PRESIDÊNCIA\CAS
Brasília, 20 de novembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunicio a Vossa Excelência que esta Comissão, após discussão em Turno Suplementar, adotou
definitivamente a Emenda nº 1-CE-CAS (Substitutivo)
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ao Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2012, de autoria do Deputado Sandes Júnior, que dispõe sobre o
peso a ser transportado pelo estudante em mochila
ou similares.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Com referência ao Ofício nº 291, de
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 66,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 401,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
329, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 401/13-PRESIDÊNCIA-CCJ
Brasília, 20 de novembro de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2012, que “acrescenta o art. 320-A à Lei nº 9.503,
de 13 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para estabelecer que a aplicação
da receita das multas de trânsito em desacordo com
o dispsoto no art. 320 da mesma Lei configura ato de
improbidade administrativa”, de autoria do Senador
Vital do Rêgo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com referência ao Ofício nº 401, 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 329,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 204, de
2013, do Presidente da Comissão de Meio Ambien-
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te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
comunicando o arquivamento, nos termos do Ato nº
2/2009 – CMA, do Aviso nº 977, de 2013, na origem,
que encaminha informações referentes ao Requerimento nº 612, de 2013, após ter sido dado conhecimento aos membros daquele órgão do inteiro teor da
referida matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 204/2013-CMA
Brasília, 8 de outubro de 2013
Assunto: RQS nº 612, de 2013
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a condutores de veículos, no âmbito das concessões
rodoviárias federais, e dà outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 21-11-13.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos
do Tribunal de Contas da União:
São os seguintes os Avisos:
AVISO Nº 94, DE 2013

Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que, na 33ª Reunião Extraordinária da CMA, ocorrida em 24-9-2013, foi
lido o Aviso nº 977-Seses-TCU-Plenário/2013 (notas
taquigráficas anexas), em conformidade com o Ato nº
2/209-CMA (também anexo). O mencionado Aviso foi
enviado em resposta à solicitação do Senador SÉRGIO
SOUZA formulada por meio do RQS nº 612, de 2013.
2. Informo também que, além da leitura, encaminhamos ao Senador SÉRGIO SOUZA o Aviso, bem
com o Ofício nº 199/CMA (anexo).
3. Esgotados os prazos previstos no referido Ato,
sem pedido de vista ou requerimento de relatoria por
parte dos Senadores membros da comissão, recomenda-se o arquivamento da matéria.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Aviso nº 1.428-Seses-TCU-Plenário

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A matéria vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 501, de 2013, da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei da Câmara
nº 48, de 2012.

Aviso nº 1.438-Seses-TCU-Plenário

É o seguinte o Ofício:
Of. nº 501/2013/PS-GSE
Brasília, 21 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 de Lei nº 785, de 2011, da Câmara dos Deputado
(PLC nº 48, de 2012), que “altera a Lei nº 10.233, de 5
de junho de 2001, para determinar a obrigatoriedade
da construção e da manutenção de estações de apoio

Brasília-DF, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 022.469/2013-3,
na Sessão Ordinária de 6/11/2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trâsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.
AVISO Nº 95, DE 2013

Brasília-DF, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 046.711/2012-0,
na Sessão Ordinária de 6\11\2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trâsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os Avisos, apensados aos processados
das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos Econômicos.

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no próximo dia 25
de novembro comemora-se o Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra a Mulher. No entanto,
as comemorações precisam passar pelo crivo de uma
análise judiciosa, que avalie tal violência como uma coisa do cotidiano. Os fatos que ocorrem em território brasileiro, no tempo que ora vivemos, nos fazem crer que
a questão ainda está longe de encontrar suas respostas ou a resolução definitiva. Certamente desejamos,
todos nós, eliminar as formas que reduzem a mulher
à situação de objeto ou de sujeito jurídico incompleto.
Dados obtidos por pesquisadores de diversas
instituições – ligadas a órgãos internacionais, órgãos
nacionais e ao ensino superior, entre outros – indicam
que nosso País ainda é muito desigual quando se trata
de relação de gênero, no tocante a tratamentos que
existem, na prática, entre homens e mulheres. Refiro-me sobretudo, nesta fala, aos diversos tipos de violência que atingem especificamente a mulher. Somos
o sétimo país do mundo na classificação de agressões
contra as mulheres. Nos últimos trinta anos a cifra de
mulheres mortas no Brasil, pela violência, passa fácil
da casa de 90 mil óbitos.
São muitas as formas de violência contra a mulher. Há agressões que causam morte, ou lesionam.
Os sofrimentos físicos, sexuais e psicológicos provenientes de violências, geralmente se acompanham
de danos morais e patrimoniais. A brutalidade contra
a mulher é uma mácula que precisa ser extirpada da
nossa sociedade. Não é mais possível pensar o Brasil como nação adiantada, cultural e economicamente, sem que seja definitivamente afastado o tráfico de
mulheres, a exploração sexual, o cárcere privado, o
assédio no trabalho e em outros âmbitos.
A enumeração de mazelas é extensa e, lamentavelmente, incrementa nossas estatísticas. Temos,
porém, de reconhecer que a violência não se dá de
forma homogênea em todo o País. Isso realmente
não é verdade. O fato de a maior parte das vítimas
ser negra, estar na faixa etária entre 15 e 44 anos e
morar nas Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
além de terem baixa escolaridade, apenas reforça a
complexidade e estrutura multifatorial do problema. A
estatística produzida pelas pesquisas tenta evidenciar
que a violência possui seus contextos preferenciais,
indicando que o enfrentamento da questão tem, necessariamente, de se espalhar por essas esferas, sob
pena de olhar parcialmente para o problema.
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A violência parametriza as vidas de muitas mulheres jovens, restringindo sua participação no desenvolvimento do País – que fica mais pobre –, além
de trazer consequências nefastas para as crianças,
para as famílias e para a sociedade. Pelo alto grau de
disseminação dessa violência, no Brasil e alhures, o
assunto é tratado como se fosse uma epidemia mundial, com custos hospitalares e ambulatoriais, jurídicos,
sociais e afetivos bastante elevados para o País e para
os atores envolvidos.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Brasil, como
outros tantos países, vem se empenhando em buscar
elementos que minimizem ou acabem com a violência
contra a mulher. No plano jurídico temos a Lei Maria
da Penha (Lei nº 11.340, de 2006), que é um marco
legal importante e ocasionou notável aumento nas denúncias de agressões. Além dessa Lei-guia, o Brasil
ratificou tratados e convenções sobre o tema, de valor
jurídico e sociológico, visando prevenir e punir a violência contra a mulher.
Apesar da existência desse conjunto de documentos legais, não estamos conseguindo diminuir as taxas
de agressões. Na verdade, somente no ano seguinte
ao da publicação da Lei Maria da Penha é que houve
um pequeno declínio no número de agressões, que
volta a crescer já em 2008. Estudo recente do IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que
essa Lei, ao contrário do esperado, não teve impacto
no número de mortes.
Também se fala que o judiciário não está correspondendo, por processar com lentidão as disputas,
além de ouvirmos falar de magistrados que tendem a
olhar para a questão de um ponto de vista em que o
homem é o centro.
Em todas as latitudes e longitudes da Terra as
mulheres são, todos os dias, vitimadas pela violência.
É dever do Estado aperfeiçoar suas regras, sobretudo quando o assunto é tão sensível e possui tantas
implicações. As secretarias e órgãos que estudam as
abordagens de gênero pelo viés das políticas públicas
e o Poder Judiciário devem atuar orquestradamente
com o Poder Legislativo, para que resultados se façam
sentir de modo mais integrado e eficaz.
A violência contra as mulheres é, mais que um
caso de gênero, uma questão de direitos humanos em
sociedades em que o direito e a democracia devem
andar de mãos dadas. Estamos no caminho certo, mas
temos de comemorar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher com perspectivas de
ação em todas as esferas de governo, que vão desde
a criação e aperfeiçoamento de leis até a manutenção
e melhoria de estruturas de apoio às mulheres.
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A Organização das Nações Unidas (ONU) considerou, em 2012, a Lei Maria da Penha uma das três
melhores normas do mundo, no combate à violência
doméstica. Isso tem bastado? É essa nossa pergunta... Seja qual for a resposta, podemos repetir, com
o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon, que a violência contra as mulheres nunca é aceitável, nunca é
perdoável, nunca é tolerável.
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Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Como não há mais oradores inscritos, está
também encerrada a sessão do dia de hoje.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 27 minutos.)
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