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de credito externo, com a garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de US$ 400.000.000,00(quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada a financiar parcialmente o
“Programa Viário de Integração e Logística- Ceará
IV”. Senador Armando Monteiro.............................
Parecer nº 1.477 de 2013 da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a mensagem nº 123
de 2013 (nº 547/2013, na origem), de iniciativa da
Presidente da República, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Sergipe e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 60.000.000,00(sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada a financiar o “Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Estado de Sergipe- PRODETUR NACIONAL/SE”. Senador Sérgio
Souza......................................................................
Parecer nº 1.478 de 2013 da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a mensagem nº 124
de 2013 (nº 548/2013, na origem), de iniciativa da
Presidente da República, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com a garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Município do Rio de
Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
16.200.000,00(dezesseis milhões e 200 mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
destinada a financiar parcialmente o “Projeto Rio
de Excelência”. Senador Valdir Raupp....................
Parecer nº 1.479 de 2013 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 117 de 2010 (nº 7.522 de 2010,
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na origem, do deputado Milton Monti), que altera o
§ 3º do art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece normas para as eleições.
Senador Luiz Henrique...........................................
Parecer nº 1.480 de 2013 da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a mensagem nº 125
de 2013(nº 552/2013, na origem), de iniciativa da
Presidência da República, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Pernambuco-PE e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$ 400.000.000,00(quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, destinada a financiar o “Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social do Estado
de Pernambuco-PROCONFIS”. Senador Rodrigo
Rollemberg.............................................................
Parecer nº 1.481 de 2013 da Comissão Diretora que apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nº 98 de 2013, que autoriza o Estado
do Ceará a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).................................................................
Parecer nº 1.482 de 2013 da Comissão Diretora que apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nº 99 de 2013, que autoriza o Estado
do Ceará a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares
dos Estados Unidos da América). .........................
Parecer nº 1.483 de 2013 da Comissão Diretora que apresenta redação final do Projeto de
Resolução nº 100 de 2013, que autoriza o Estado
do Sergipe a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América)..................................
Parecer nº 1.484 de 2013 da Comissão Diretora que apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nº 101 de 2013, que autoriza o Município
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 16.200.000,00(dezesseis milhões e duzentos mil dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, destinada a financiar parcialmente o Projeto Rio de Excelência”......
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Parecer nº 1.485 de 2013 da Comissão Diretora que apresenta a redação final do projeto de
Resolução nº 103 de 2013, que autoriza o Estado
do Pernambuco a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até quatrocentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América.................................................
Parecer nº 1.486 de 2013 referente ������
à�����
mensagem nº 101 de 2013( nº 499/2013, na origem),
pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do senado a indicação do Sr.
Alcides Gastão Rostand Prates, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata do Ministério de Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
na República da União de Myanmar. Senadora
Vanessa Grazziotin...............................................
Parecer nº 1.487 de 2013 referente à mensagem 103 de 2013(nº 500/2013, na origem), pela
qual a senhora Presidenta da República submete
à apreciação do senado a indicação do Sr. Cesário
Melantonio Neto, Ministro de Primeira Classe de
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil na República de Cuba. Senador Eduardo
Suplicy....................................................................
Parecer nº 1.488 de 2013 referente à mensagem 104 de 2013(nº 502/2013, na origem), pela
qual a senhora Presidente da República submete
à apreciação do senado a indicação da Srª Eliana
Zugaib, Ministra de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações, para exercer
o cargo de Delegada Permanente do Brasil junto à
Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (Unesco).....................................
Parecer nº 1.489 de 2013 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 112 de 2013 (nº 5.381/2013,
na Casa de origem), da Presidente da República,
que transforma cargos vagos do Plano Especial de
Cargos da Cultura, alocados no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Senador
Rodrigo Rollemberg................................................
Parecer nº 1.490 de 2013 da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 95 de 2013(nº 3.341/2012, na origem,
da deputada Janete Capiberibe), que declara o ambientalista Chico Mendes Patrono do Meio Ambiente
Brasileiro. Senador João Capiberibe......................
Parecer nº 1.491 de 2013 de Plenário, em
substituição às Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) e Educação, Cultura e Esporte (CE) sobre
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as Emendas nº 4-Plen (Substitutivo), do senador
Vital do Rêgo, e nº 5-Plen( Substitutivo), do senador Cristovam Buarque, ao Projeto de Lei da Câmara nº 103 de 2012( Projeto de Lei nº 8.035 de
2010, na origem), que aprova o Plano Nacional de
Educação-PNE e dá outras providências. Senador
Eduardo Braga........................................................
Parecer nº 1.492 de 2013 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Le da Câmara nº 99
de 2013- Complementar (nº 238/2013-Complementar, na casa de origem), de iniciativa da Presidente
da República, que altera a Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida
celebrados entre a União, Estados e Municípios; e
dá outras providências. Senador Luiz Henrique.....
Parecer nº 1.493 de 2013 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 55 de 2013(nº 7.437/2010, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa da Presidente
da República, que cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e o Instituto Nacional de Águas;
altera a estrutura básica do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação; cria cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS); altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003; revoga dispositivo da Lei nº 11.906, de 20 de
janeiro de 2009; e dá outras providências. Senador
Eduardo Braga........................................................
Parecer nº 1.494 de 2013 da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
55 de 2013(nº 7.437/2010, na Câmara dos Deputados), de iniciativa da Presidente da República, que
cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal
e o Instituto Nacional de Águas; altera a estrutura
básica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; cria cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores (DAS); altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003; revoga dispositivo
da Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009; e dá
outras providências. Senadora Ana Rita.................
Parecer nº 1.495 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 55
de 2013(nº 7.437/2010, na Câmara dos Deputados),
de iniciativa da Presidente da República, que cria
o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste,
o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e o
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Instituto Nacional de Águas; altera a estrutura básica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; cria cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS); altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003; revoga dispositivo
da Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009; e dá
outras providências. Senador Ricardo Ferraço.......
Parecer nº 1.496 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, sobre o Relatório da Subcomissão
Temporária de Elaboração do Projeto de Lei do
Marco Regulatório da Mineração e da Exploração
de Terras-raras no Brasil (CCTSTTR), criado pelo
requerimento nº 22 de 2013 (CCT). Senador Luiz
Henrique.................................................................
Parecer nº 1.497 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Ofício “S”/18 de 2013, da Câmara
dos Deputados (OFC nº 43/2013, na origem), que
encaminhe ao Senado Federal comunicado de alteração de controle societário da empresa jornalística
GCN Publicações Ltda. Senador Sérgio Souza.....
Parecer nº 1.498 de 2013 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 83 de 2013(nº 659/2011, na
Câmara dos Deputados, da deputada Nilda Gondim),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1991- Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre o adotando com deficiência
ou doença crônica. Senadora Lúcia Vânia.............
Parecer nº 1.499 de 2013 da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 83 de 2013(nº
659/2011, na Câmara dos Deputados, da deputada
Nilda Gondim), que acrescenta dispositivo à Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1991- Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre o adotando
com deficiência ou doença crônica. Senador Paulo
Paim........................................................................
Parecer nº 1.500 de 2013 de Plenário, em
substituição à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o acordo contra a exploração ilegal de área e território brasileiro. Senador
Eduardo Braga........................................................
Parecer nº 1.501 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
165 de 2013(nº 768/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Beneficente São Francisco de Assis
de Medeiros-MG para executar serviço de radiofusão comunitária na cidade de Medeiros, Estado de
Minas Gerais. Senador Zezé Perrella.....................
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Parecer nº 1.502 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
179 de 2013(nº 705/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
(ACAR) para executar serviço de radiofusão comunitária na cidade de Rochedo de Minas, Estado de
Minas Gerais. Senador Zezé Perrella.....................
Parecer nº 1.503 de 2013 da Comissão de
Ciência, tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
209 de 2013(nº886/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Norte Brasil de Comunicação Ltda. para
explorar serviço radiofusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia. Senador Valdir Raupp...............
Parecer nº 1.504 e 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 211 de 2013(896/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E DE
DESENVOLVIMENTO DE IPAPORANGA - ABCD
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ipaporanga, Estado do Ceará. Senadora ÂNGELA Portela.............................................
Parecer nº 1.505 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
217 de 2013(nº 396/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO DIFUSORA LUZENSE LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Luz, Estado de Minas Gerais.
Senador Zezé Perrella............................................
Parecer nº 1.506 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
224 de 2014(nº 880/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à rádio COLONIAL FM ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São João Del Rei, Estado
de Minas Gerais. Senador Zezé Perrella................
Parecer nº 1.507 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
226 de 2013 (nº 894/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE
XAVANTINA para executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Xavantina, Estado de
Santa Catarina. Senadora Maria do Carmo Alves..
Parecer nº 1.508 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 228 de 2013(nº 907/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à FUNDAÇÃO CULTURAL VICENTINA LUCENA
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará. Senadora Maria so Carmo Alves.....................
Parecer nº1. 509 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 230 de 2013(nº 927/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à ORGANIZAÇÃO CAPELENSE DE AMPARO À
INFÂNCIA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Capela do Alto, Estado
de São Paulo. Senador Alfredo Nascimento...........
Parecer nº 1.510 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
237 de 2013(nº 942/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
DE PALOTINA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palotina, Estado do
Paraná. Senador Sérgio Souza..............................
Parecer nº 1.511 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
238 de 2013(nº 948/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO TABAJARA DE LONDRINA
ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Londrina, Estado do
Paraná. Senador Sérgio Souza..............................
Parecer nº 1.512 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
241 de 2013(nº 954/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salitre, Estado do Ceará. Senador
Cícero Lucena........................................................
Parecer nº 1.513 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
242 de 2013(nº 956/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PASTOS
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BONS - AMPB para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Crateús, Estado do
Ceará. Senador Cícero Lucena..............................
Parecer nº 1.514 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
244 de 2013(nº 968/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE BELA VISTA DO PIAUÍ - PI para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bela Vista do Piauí, Estado do Piauí. Senador Ciro
Nogueira.................................................................
Parecer nº 1.515 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
245 de 2013(nº 973/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA ABREULÂNDIA FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Abreulândia, Estado do
Tocantins. Senador Alfredo Nascimento.................
Parecer nº 1.516 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 246 de 2013(nº 975/2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RADIOFÔNICO DE TERESÓPOLIS - ACEDERT para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Senador Alfredo Nascimento................................
Parecer nº 1.517 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
250 de 2013(nº 982/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO JOÃO XXIII para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Rio Negro, Estado do Paraná. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Parecer nº 1.518 de 2013 da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 251 de
2013(nº 988/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à REDE BRASIL
DE RADIODIFUSÃO LIMITADA para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Senador Osvaldo Sobrinho......................................
Parecer nº 1.519 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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252 de 2013(nº 994/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UM AMANHECER
EM PONTA NEGRA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Natal, Estado
do Rio Grande do Norte. Senador José Agripino...
Parecer nº 1.520 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
258 de 2013(nº 1.030/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL
JAPURANÃ DE RÁDIO FM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Bandeirantes, Estado de Mato Grosso. Senador
Osvaldo Sobrinho...................................................
Parecer nº 1.521 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
260 de 2013(nº 1.034/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
SOCIEDADE LEOPOLDENSE DE CULTURA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás.
Senador Gim Argello..............................................
Parecer nº 1.522 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
265 de 2013(nº 1.048/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO DIFUSORA RHEMA LTDA.
para executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Nova Granada,
Estado de São Paulo..............................................
Parecer nº 1.523 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
268 de 2013(nº 828/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE COMBATE
À MISÉRIA E À VIOLÊNCIA - PROJETO SOL PARA
TODOS - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Senador Cícero Lucena..............................................
Parecer nº 1.524 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
272 de 2013(nº 941/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CIVIL FLORIPA É 10 para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Senador
Alfredo Nascimento................................................
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Parecer nº 1.525 de 2013 da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2013

Ata da 225ª Sessão, Não Deliberativa,
em 9 de dezembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Ruben Figueiró e João Capiberibe
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 15 minutos
e encerra-se às 18 horas e 4 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência designa, como membros
titulares, os Deputados Iriny Lopes e Luiz Sérgio, em
substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir
Assunção; e, como membros suplentes, os Deputados
Assis Carvalho e Odair Cunha, em substituição aos
Deputados Sibá Machado e Luiz Couto, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 628, de 2013, conforme o Ofício nº 1.175, 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 1.175/GAB-LidPT
Brasília, 9 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares os (as) deputados (as) IRINY LOPES – PT/ES e LUIZ SÉRGIO – PT/
RJ e como membros suplentes os deputados ASSIS
CARVALHO – PT/PI e ODAIR CUNHA – PT/MG para
a Comissão Mista que vai analisar a MP nº 628/13,
que “constitui fonte adicional de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES, autoriza a União a encerrar o Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e extingue o Grupo Executivo para a Recuperação
Econômica do Estado do Espírito Santo”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
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 encaminhado à publicação o Parecer
nº 1.471, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 14,
de 2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado
Jovem Brasileiro nº 8, de 2011, proveniente do Programa Senado Jovem Brasileiro, concluindo pelo seu
acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 515, de 2013,
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 do ensino fundamental
e médio, do tema transversal cidadania.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi encaminhado à publicação o Parecer
nº 1.472, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 17,
de 2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem Brasileiro nº 11, de 2011, proveniente do
Programa Senado Jovem Brasileiro, concluindo pelo
seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 516, de 2013,
que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar
o acesso não autorizado a rede de computadores ou sistema informatizado.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro, para
exame do mérito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.473,
de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais, concluindo
pelo arquivamento do Aviso nº 68, de 2013.
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 415,
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
684, de 2011.

101

Dezembro de 2013

É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 415/2013 – Presidência/CCJ
Brasília, 4 de dezembro de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno
suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo,
do Senador Magno Malta, ao Projeto de Lei do Senado nº 684, de 2011, que “Altera o Código de Trânsito
Brasileiro, para estabelecer a cassação do direito de
dirigir em caso de embriaguez ou recusa do teste de
alcoolemia por parte do condutor, entre outras hipóteses, bem como prever a possibilidade de suspensão cautelar do direito de dirigir mediante despacho
fundamentado da autoridade de trânsito, e dá outras
providências”, de autoria do Senador Benedito de Lira.
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 415, 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 684,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do
Senado nº 222, de 2013-Complementar, do Senador
Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais sobre o
processo administrativo fiscal, no âmbito das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Ao projeto foram oferecidas as Emendas nºs 3
a 7-Plen.
O Projeto de Lei do Senado nº 222, de
2013-Complementar, consta da pauta da Ordem do
Dia da sessão deliberativa ordinária de 10 de dezembro, em regime de urgência.
São as seguintes as Emendas:

102

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Terça-feira 10 92843

DEZEMBRO DE 2013
92844 Terça-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Dezembro de 2013

104

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Terça-feira 10 92845

DEZEMBRO DE 2013
92846 Terça-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Dezembro de 2013

106

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Terça-feira 10 92847

DEZEMBRO DE 2013
92848 Terça-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Dezembro de 2013

108

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 87, de 2013, do
Senador Ricardo Ferraço, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para determinar que as deliberações referentes à perda
de mandato de Senador serão decididas mediante votação ostensiva; e
– Projeto de Resolução nº 88, de 2013, da
Senadora Ana Amélia e outros Senadores, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal
para determinar o voto aberto nos casos em
que especifica.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Resolução nºs 8, 87, 88, 89 e 96, de 2013, tramitam em conjunto por tratarem de matérias correlatas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 305, de 2009 (nº 48/2007, na Casa de origem,
do Deputado Neilton Mulim), que dá nova redação ao
inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (acesso
a escola pública próxima à residência para irmãos).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
com emendas, a matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 85, de 2013 (nº 4.217/2012, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2013, será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 106, de 2013 (nº 190/2013, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha, em atendimento
ao disposto na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo
das emissões do real referente ao mês de outubro de
2013, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 106, DE 2013
Aviso nº 190/2013 – BCB
Brasília, 29 de novembro de 2013
Assunto: Demonstrativo das emissões do real
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês
de outubro de 2013, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 106, de 2013, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 105, de 2013
(nº 1.533/2013, na origem), encaminhando cópia do
Acórdão nº 3.237/2013-TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente
a auditoria operacional para avaliar os procedimentos
adotados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização das concessões rodoviárias (TC 006.351/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 105, DE 2013
Aviso nº 1.533-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 27 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 006.351/2013-1,
na Sessão Ordinária de 27-11-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 105, de 2013, vai à Comissão
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de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu do Tribunal
de Contas da União os Avisos nºs 1.911 e 1.913, de
2013, na origem, comunicando o recebimento dos
autógrafos das Resoluções nºs 48 e 49, de 2013,
do Senado Federal, autuados naquele Tribunal sob
os nºs TC-032.883/2013-7 e TC-032.882/2013-0, respectivamente, e remetidos ao setor competente para
as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 1.911-GP/TCU
Brasília, 4 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.484 (SF) de 28-11-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 48/2013 (SF), que “Autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, no valor total
de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
dólares norte americanos) com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.883/2013-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.913-GP/TCU
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A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.882/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os Avisos nºs 1.911 e 1.913, de 2013,
foram juntados aos processados das Resoluções nºs
48 e 49, de 2013, respectivamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte
aviso do Ministro de Estado dos Transportes:
– Nº 176, de 03 de dezembro de 2013, com
respostas complementares ao Requerimento
nº 987, de 2013, de informações, de autoria
do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 309, de 5 de dezembro de 2013, do
Senador Inácio Arruda, por meio do qual comunica a
impossibilidade de participar da Comitiva Parlamentar
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em viagem à Nova Iorque, Estados Unidos, para
participar da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
objeto do Requerimento nº 1.238 de 2013, aditado
pelo Requerimento nº 1.382 de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento retorna à Secretaria-Geral da
Mesa.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSINAR nº 309/2013

Brasília, 4 de dezembro de 2013

Brasília, 5 de dezembro de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.482 (SF) de 28-11-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 49/2013 (SF), que “Autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo, no valor total de até US$ 18.000.000,00
(dezoito milhões de dólares norte americanos) com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a
recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que não poderei participar da Comitiva
Parlamentar da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional – CRE, em viagem à Nova Iorque –
EUA, no período de 8 a 14 de dezembro deste, para
participar da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
objeto do Requerimento nº 1.382, de 2013.
Cordialmente, – Senador Inácio Arruda, Líder
do PCdoB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, como
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orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró, do PSDB
do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Sr. Senador, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores presentes,
há quatro dias, o mundo despertou-se para uma triste
realidade: deixou-o uma das suas personalidades mais
importantes, cuja luz própria projetou-se por 95 anos
e iluminou nosso Planeta para que a liberdade fosse
para todos e a igualdade se identificasse em todos.
O homem, por mais ilustre que seja, em qualquer
setor no qual sua presença seja significativa, pode deixar esse mundo dos mortais, mas aquele que lutou em
favor de suas ideias será para sempre imortal. Assim,
analiso a vida de Nelson Mandela, que, tal como Martin
Luther King, defendeu que não se pode absolutamente
analisar os seus concidadãos pela cor da pele, pela
origem, se rico ou pobre, se agnóstico ou não, ou pela
religião que professam.
Na defesa desse conceito, que deveria ser milenar, Nelson Mandela entregou toda a sua vida, e
nestes dias o mundo o reverencia como um fanal para
que o respeito e a solidariedade sejam um paradigma
para todos.
Srª Presidente, de Nelson Mandela extraio este
lapidar pensamento: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. E é sobre educação que desejo falar neste instante a V. Exªs.
O Brasil não conhece o Brasil. Recentemente, foi
lançado em Campo Grande, capital de meu Estado, um
livro de crônicas e ensaios do escritor Abílio Leite de
Barros, com o título de Recoluta, palavra que significa
recolher, trazer de volta a rês perdida nas quiçaças e
gravanhas do caminho.
Trata-se de um trabalho primoroso. Na verdade,
mais do que isso, trata-se de um grande acontecimento
intelectual em nosso Estado. Infelizmente, pelo fato de
Mato Grosso do Sul estar localizado fora da área de
influência midiática do eixo Rio-São Paulo, a repercussão do livro fica restrita ao público local. Mesmo assim,
louvo aqui este trabalho dessa que é uma das mais
notáveis expressões da cultura sul-mato-grossense
Abílio Leite de Barros nasceu em Livramento,
próximo de Cuiabá, mas ainda criança foi morar no
Pantanal. Ele relata no livro:
Lá ficamos presos por quatro anos pela falta
de recursos. Era uma fazenda recém-fundada
em área pioneira de ocupação. Morávamos em
um rancho de palha e chão batido. Lá aprendi
lições marcantes sobre a natureza e a solidão.
Era praticamente o único menino naquela pe-
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quena comunidade, e raramente alguém passava por lá. Aliás, ninguém passava; aparecia.
Abílio conta que se alfabetizou muito tarde. Começou a frequentar o Grupo Escolar Luiz Albuquerque
de Melo Pereira e Cáceres, em Corumbá, com mais de
8 anos de idade. Sua inteligência e esforço descomunais fizeram com que ele queimasse etapas escolares
com muita rapidez.
Assim, aos 20 anos, ingressou no curso de Filosofia na antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde licenciou-se e, posteriormente, foi professor.
Depois, se formou em bacharel em direito.
Deixou o Rio e foi morar em Campo Grande para
tornar-se pecuarista, em sociedade com o seu irmão,
o poeta nacionalmente conhecido Manoel de Barros.
Na década de 60, na administração do Prefeito Plínio
Barbosa Martins, Abílio foi Secretário Municipal de
Educação
Toda essa experiência é contada no livro numa
linguagem fluída e cativante. Abílio tem a vantagem de
escrever de maneira simples e profunda. Seu texto é
um verdadeiro passeio por vários ramos conhecimento,
indo da filosofia à psicologia, da sociologia às ciências
políticas, da história aos temas da atualidade brasileira.
Srªs e Srs. Senadores, o objeto deste pronunciamento, na verdade, é um artigo publicado no livro
e que me chamou muito atenção, cujo título é “Reflexões sobre o Ensino no Brasil”, que eu gostaria de
compartilhar com V. Exªs, principalmente V. Exª, Srª
Presidente Ana Amélia, e com o eminente Senador
Cristovam Buarque.
O texto abre com Abílio contando conversas
mantidas com jovens do curso médio que estudam
no exterior. Esses estudantes brasileiros relatam que
estudar em Londres, Estados Unidos, Austrália, etc.,
abre aspas, “é mole”. Diante da surpresa da afirmativa, uma professora informa ao autor que, abre aspas,
“o ensino no Brasil é mais puxado”, fecha aspas, do
que no exterior.
Diante dessa premissa, vou citar aqui vários trechos do artigo que questionam de maneira crítica os
caminhos educacionais brasileiros, possibilitando ao
final que façamos uma reflexão sobre o nosso ensino,
estabelecendo, a partir daí, pontos para análise com o
objetivo de que, através da análise, possamos alertar as
autoridades sobre os gargalos pedagógicos brasileiros.
Abre aspas:
O professor Andréas Scheleicher, físico alemão encarregado da aferição do ensino entre
as nações mais desenvolvidas do mundo, tem
opiniões bastante discordantes do nosso ensino [entre aspas] “mais puxado”. Em entrevista
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à revista Veja, disse-nos textualmente [aspas]:
“na comparação com 57 países, o Brasil sempre aparece entre os últimos colocados em
todas as disciplinas”. [fecha aspas]
E continua, aspas:
Ora, isso não combina com a orgulhosa professora que nos falou do ensino “mais puxado”
e mais destoa do sucesso de nossos jovens
no exterior. A entrevista do professor A. Schleicher foi feita em agosto de 2008, e não vi, até
hoje, nenhuma repercussão na mídia e entre
autoridades responsáveis pelo nosso ensino.
[fecha aspas]
E continua Abílio:
Vou emitir opiniões que me obrigam a dizer que
não sou leigo no assunto, apesar de que muito desatualizado, pois fui professor do ensino
médio e superior no Rio de Janeiro e aqui em
Campo Grande, onde também fui secretário
municipal de Educação, já faz muito tempo. Mas
o ensino também pouco se atualizou. Basta-me o bom-senso para localizar o centro dos
nossos desacertos. Assim, começo por dizer
que a causa fundamental do nosso atraso em
educação é o ensino [entre aspas] “muito puxado” de que se orgulhava a professora.
Devo explicar: nosso ensino é muito puxado
em extensão ou abrangência e muito raso em
profundidade. O muito esforço que se exige dos
nossos alunos é entulho de inutilidades que é
obrigado a estudar ou decorar e, evidentemente, logo esquecer. Dou um exemplo: perguntei
ao moço de Londres sobre as matérias que
estava estudando; ele deu um sorriso e me explicou que só tinha cinco matérias obrigatórias
e duas optativas e, como uma das optativas
era uma segunda língua e ele fala português,
ficou apenas com seis matérias.
Fui verificar, para comparar como estão aqui
meus antigos colegas. Coitados! Eles têm 13
matérias, treze. Por aí, pude entender porque
o ensino em Londres é [entre aspas] “mole”.
Pedi também ao moço que me dissesse qual
matéria optativa havia escolhido. Era História,
e, com novo sorriso maroto, me explicou que
lá era diferentemente. A história não era dada
como uma sucessão cronológica de fatos a serem decorados, mas pela seleção de alguns
temas. Neste semestre, estudava o papel da
Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Vejo
nisso um exemplo muito claro da redução do
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entulho, ou seja, a redução da abrangência
pela profundidade.
Srª Presidente, vou citar outros trechos do artigo
de Abílio de Barros, pois reputo de grande importância para que possamos refletir com seriedade sobre o
problema educacional brasileiro. Abro aspas:
Não conseguimos mudar, e é assombroso que
continuemos à margem do progresso. Não nos
falta inteligência, falta-nos atualização. Nossas
escolas ficaram congeladas no tempo, nos
ideais humanísticos do século XIX.
Toda a pedagogia pressupõe uma concepção
da vida e do mundo. Ao planejar o ensino, somos guiados por valores que extraímos, seletivamente, de nossa cultura e de maneira de
ver a sociedade. O ensino brasileiro foi sistematizado de forma muito clara, tendo, como
modelo, a educação francesa. O traço fundamental do modelo francês é a abrangência, é
a “cultura geral” que tanto valorizamos. Valores
que ainda nos dominam, entupindo nossos
currículos com literatura, ciências humanas
e sociais, que, nos países de melhor ensino,
são matérias optativas. Nosso ensino é muito
abrangente e, por isso, superficial.
Está hoje bem definido, em política, que o caminho fundamental do crescimento econômico
e social depende da educação [também e significativamente aqui explanado tantas e tantas
vezes por V. Exª, eminente Senador Cristovam
Buarque.]. É por ela que se eliminam as diferenças e injustiças sociais. É por meio dela,
promovendo a igualdade de oportunidades,
que atingimos a desejada socialização. É claro
que somos naturalmente desiguais: uns são
mais bem dotados do que outros, e, portanto,
desigualdades sempre existirão. Mas o que se
pretende é que a educação faça desaparecer
essas desigualdades por motivos sociais, isto
é, devemos dar aos pobres, por meio da educação gratuita, as mesmas oportunidades que
os ricos dão aos seus filhos. Esse é o ideal a
ser perseguido.
Esse ideal nunca será atingido com o ensino
burro que recebem nossas crianças. Prioritariamente, devemos atacar aquela área especial
que nos coloca atrás da Bolívia: a alfabetização.
Os meninos que saem do ensino fundamental,
principalmente nas escolas públicas, não sabem ler e escrever. Mesmo no curso superior,
poucos são os alunos capazes de fazer sem
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erros uma redação de quinze linhas. Não sabem, porque não foram ensinados.
Depois que as autoridades do ensino acabaram
com a Escola Normal, ninguém mais estuda
didática da alfabetização. E as faculdades de
Pedagogia, por buscarem excelências, também
pouco ensinam a alfabetizar.
Continua Abílio:
Nas escolas públicas, são colocadas como
alfabetizadoras as professoras jovens, inexperientes, ou as mais antigas que nada mais
podem, ou as menos capazes, que nunca puderam. Acredito que, se quisermos ultrapassar
a Bolívia, esta é a área prioritária, e proponho
que se pague melhor às alfabetizadoras em
especial, mas que se paguem também salários decentes aos mestres em geral. O País
depende deles.
Continua Abílio:
Quem escolhe uma profissão, por elementar
bom-senso, consulta a remuneração advinda
da atividade. Por esse caminho, na situação
atual, poderá haver um rebaixamento no nível qualitativo dos professores. Se não houve
ainda, deve-se ao impulso vocacional de muitos abnegados e abnegadas que assumem a
profissão como um sacerdócio.
Imagino que, nos dias atuais, nenhum pai indicaria essa profissão para os filhos. Ora, se
é essa atividade que pode redimir dos guetos
de miséria e injustiças sociais, por que os governos não fazem maiores esforços de investimentos no setor? Investem-se em construções, algumas monumentais e quase sempre
envoltas em corrupção. Mais importante é o
pagamento de melhores salários aos nossos
mestres. Só assim a profissão será recomposta
em seus valores e procurada pelos melhores.
Que país é esse que se vangloria em ser a
sexta economia do mundo e burramente abandona a educação com salários vergonhosos?
[Pergunta Abílio.]
Srª Presidente, quando, nas décadas de 70 e 80,
aqui, neste Congresso Nacional, ouvia e aplaudia as
constantes declarações do hoje saudoso Senador João
Calmon em favor de um novo rumo para a educação
nacional, com ênfase pela valorização do professor,
não imaginava que, ao voltar ao Congresso, um quarto
de século depois, encontraria outro apóstolo pela educação: o ilustre Senador e mestre Cristovam Buarque,
a quem concedo um aparte.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Ruben Figueiró, eu quero dizer
da satisfação de ver esse tema tão presente, não de
sua parte, porque, quando conversamos aqui, quase
sempre é sobre educação. Mas hoje há um editorial
na Folha e um em O Globo sobre o assunto. Há anos,
venho juntando o que chamo de manchetes educacionistas, essas manchetes de jornal que dizem respeito
à educação. Quando a gente começou, há dez anos,
eram cinco, três. Agora, são dezenas de matérias. O
assunto chegou à cabeça do brasileiro, tornou-se algo
preocupante. Finalmente, descobrimos! Falta, agora,
dar um salto. E um discurso como o seu, citando esse
livro, ajuda muito, porque ajuda a descobrirmos duas
coisas: está ruim o conjunto das escolas e está ruim
cada sala de aula. O conjunto das escolas, o sistema,
precisa de mudanças profundas, que venho defendendo
sob a forma da federalização, mas cada sala de aula
precisa de mudança para adaptar-se à realidade do
século XXI, começando pela abolição do quadro negro.
Hoje, um aluno não gosta de uma aula com um pontinho branco sendo o sol, um pontinho branco sendo
a Terra e uma roda feita pelo professor sendo a órbita
terrestre. Hoje, ele está vendo isso em desenhos bonitos, coloridos. A sala de aula tem que mudar. E o seu
discurso traz uma posição interessante do professor.
Nós, de fato, temos um currículo malfeito, mas, antes
mesmo disso, temos uma escola insuficiente. Nossas
crianças, em média, têm menos de três horas de aula
por dia. Esse aluno da Inglaterra que tem poucas disciplinas fica seis. Então, nós temos que aumentar muito
o número de horas de aula de uma criança em atividade escolar. Eu não digo sala de aula. Eu não digo
sentado na cadeira, ouvindo aula, mas das atividades
escolares no seu sentido mais genérico, que é a aula
em si, que é teatro, que é cinema, que é ginástica,
que é natação, que é futebol, esporte, cultura. E aí,
sim, tem alguma razão o professor. Nós precisamos
aumentar o número de disciplinas optativas. Estou de
acordo com isso. Obrigar uma criança a estudar uma
disciplina para a qual ela não tem nenhuma vocação
termina atrasando, perdendo a motivação. É preciso
ter um currículo básico, que qualquer pessoa precisa
saber. É preciso saber somar, multiplicar, dividir, diminuir. É preciso, sim. É preciso saber fazer regra de
três, mas talvez não precise certos ensinamentos que
estamos dando no ensino médio, para as crianças que
não têm nenhuma vocação e que até não gostam de
matemática. Há uma base da história do Brasil que
todos devem saber; e da história local também, mas
tem um detalhamento que às vezes cansa o aluno
que está mais para matemática do que para história.
Nós precisamos mudar, sim, o currículo, aumentando
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o número de disciplinas optativas, mas, ao mesmo
tempo, precisamos aumentar o número de horas que
uma criança tem de ficar na escola no Brasil; e, até por
uma razão dos tempos de hoje, tirá-la da rua, porque
antigamente uma criança, quando não estava na escola, estava com a família. Hoje, não. Hoje trabalham
todos, o pai, a mãe. Então, uma criança, quando não
está na escola, está na rua. E a rua é pior do que não
estar na escola; é um caminho que pode levar à perdição de uma criança e de um jovem, sobretudo de
um adolescente. Até porque a gente esquece muito o
papel do amigo na educação, mas é tão importante um
amigo na educação de uma criança quanto o próprio
professor. Parece radical o que estou dizendo, mas um
professor ruim a gente substitui; um amigo ruim fica
para toda a vida. Quem coloca uma criança para ler
mais ou menos não é necessariamente um professor;
é um amigo, e quem coloca na droga também não é o
professor; é um amigo. Por isso, é preciso trazê-la para
dentro da escola, onde ela vai conviver com amigos.
Tudo isso faz com que nós tenhamos a necessidade
de aumentar o número de horas de uma criança na
escola e aumentar o número de dias de atividade escolar. Teoricamente, temos 200 dias; os outros países
já têm 220. Duzentos e vinte e dias ainda dá permissão de férias de quantos dias para 360? É um tempo
longo, mesmo contando sábados e domingos. Então,
é preciso aumentar o número de dias de aula, o número de horas em aula e reduzir o número de disciplinas
obrigatórias. Nesse ponto, eu estou de acordo com o
professor que o senhor cita. Mas eu fico contente é de
ver o seu discurso com essa profundidade, trazendo
para nós o debate sobre a crise mais grave da sociedade brasileira, que é a educação ruim e a educação
desigual, que são duas questões diferentes. Pelo que
eu entendi do seu discurso, às vezes, um jovem nosso
chega ao exterior e se desempenha melhor do que os
alunos de lá, mas ele saiu de uma escola muito especial daqui. Não é um jovem agarrado por acaso que
a gente manda para os Estados Unidos. Se a gente
pegar um jovem por acaso e mandá-lo para os Estados Unidos para estudar, primeiro, ele não entenderá
nem a língua. Além disso, ele não vai ser capaz de
acompanhar. Agora, quando a gente escolhe um das
classes mais altas, das melhores escolas, é verdade,
ele chega lá e se sai até melhor do que os alunos de
lá mesmo. Parabéns pelo seu discurso!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Muito me honra, Sr. Senador Cristovam Buarque,
a sua concordância à exposição que estou fazendo e
que se baseia na experiência e na inteligência de uma
das pessoas da intelectualidade no meu Estado e que
possivelmente V. Exª, nas suas constantes viagens,
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honrando-nos em Campo Grande, tenha tido a oportunidade de conhecer e com ele dialogar: o Dr. Abílio
Leite de Barros, que, como disse, é irmão do grande
poeta sul-mato-grossense brasileiro Manoel de Barros.
Sr. Senador Cristovam Buarque, os fundamentos
sólidos que sustentam o seu apostolado é, para alguns,
um abismo a ser saltado; para outros, como eu, seria
a redenção do ensino, sobretudo o fundamental, em
nosso País.
Deseja o Senador Cristovam, como passo inicial,
a federalização do ensino público. Seus argumentos,
que estratificam a sua cívica jornada, estão hoje consolidados por recente testemunho quando se verifica a
análise do Enem de 2012, que mostra o perfil de notas
por segmento de escolas.
Eu estou lendo aqui, Senador Cristovam Buarque, o que eu havia escrito e que justifica plenamente
o conceito que eu tenho de V. Exª, que é, sem dúvida
alguma, um apóstolo da educação neste País. Eu tenho
quase certeza de que, um dia, este Parlamento, as autoridades maiores do ensino desta Pátria consagrarão
aquilo que o senhor prega com tanta proficiência, que
é a federalização do ensino em nosso País.
Se não me engano, V. Exª disse também:
Percebe-se que, na média, foram as escolas
públicas federais que tiveram o melhor desempenho em todas as modalidades da avaliação.
Isso mostra a força da ideia da federalização
como o caminho para elevar a qualidade da
educação no Brasil.
Das mais de 11,2 mil escolas analisadas, são
as públicas federais que apresentam as maiores notas em linguagem e códigos – matemática, ciências
humanas, ciências da natureza e redação –, ficando
acima das escolas da rede privada de ensino em todas as disciplinas e bem acima das escolas públicas
estaduais e municipais.
Por exemplo, enquanto a média das públicas
federais em matemática foi de 606,51, a das escolas
privadas foi de 597,88; a das públicas municipais de
531,87 e a média das públicas estaduais em matemática ficou em 485,18.
A maior parte das escolas analisadas era da
rede pública estadual, 5.906, seguida pelas 5.102
escolas privadas; 137 da rede pública federal e 97 da
rede municipal.
Não só a tese do eminente Senador Cristovam
Buarque, ela tem ainda um estrato importante o qual
jamais será possível uma educação básica de escol
sem que haja a valorização salarial do professor, única
em todo o País para o ensino público. E este é o ímã
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que a federalização traria. Tem razão o Senador Cristovam Buarque, e à sua tese, modestamente, eu me filio.
Fecho aqui o meu pronunciamento, Srª Presidente, com a leitura e essas reflexões. Esperamos
que elas sejam úteis para avançarmos no debate sobre a implantação de uma educação de qualidade no
Brasil. Sem isso de nada adiantarão os esforços de
políticas sociais que atendem situações emergenciais
e esquecem que a construção do futuro depende do
desenvolvimento global do ensino de nossos jovens.
Por fim, Srª Presidente, recebi uma contribuição,
que considero valiosíssima, que me veio de um jovem
negro, Joel Penha, na qual ele fala que a educação
é a ponte para a superação da desigualdade racial e
uma alavanca para a autoestima e a autodiscriminação. O que demonstra que a força, como disse aquele
jovem, pode nos levar a vencer algumas batalhas e
acrescento que o conhecimento nos fará reinar sobre
os nossos adversários.
Dada a importância que entendo ter essa publicação, peço a V. Exª, Senadora Ana Amélia, que a
considere parte integrante do meu pronunciamento.
Minhas homenagens finais ao Senador Cristovam Buarque pela excelência do seu trabalho e que
ele seja ouvido pelo nosso País.
Muito obrigado.

este livro. A Eva Maria de Jesus (Tia Eva), minha tataravó, que mesmo escrava aprendeu a ler e escrever.

DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)

Inicio este livro com a história de um menino
negro e pobre por apelido de Joca; nascido em uma
cidade por nome de Paracatu no interior de Minas Gerais, morava com os pais e mais sete irmãos, em sua
casa não havia sofá, geladeira, nem televisão, só uma
mesa com cadeiras. Por mais que Joca fosse negro
e pobre, jamais abaixava a cabeça e se deixava ser
humilhado, não somente pensava como andava de
igual para igual com os meninos brancos e de melhor
situação que a dele. Joca tinha hábitos considerados
estranhos; lia tudo o que encontrava, escrevia no ar,
cantava em outros idiomas e gostava de andar com
peito estufado, imitando gente importante. Todos viam
que ele seria alguém quando crescesse.
A família resolveu tentar a vida em Brasília, que
fica 250 quilômetros de Paracatu, na capital do Brasil, o sonho do menino negro e pobre, de se tornar
alguém na vida estava tomando forma. Na capital o
seu primeiro trabalho foi de faxineiro no Tribunal Regional Eleitoral, mas jamais deixou de estudar; Joca
terminou o segundo grau em colégio público, obteve
seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, em seguida seu mestrado em Direito do Estado,
foi aprovado no Concurso para Oficial de Chancelaria
e depois em outro para Procurador da República. Fez
doutorado na Sorbonne, em Paris, foi professor visitante
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na Universidade Columbia, em Nova York e na Universidade da Califórnia. Em 2003, Joaquim estava em Los
Angeles, nos Estados Unidos, quando recebeu uma
ligação de Márcio Tomaz Bastos, o então Ministro da
Justiça, informando-o de que seu nome estava sendo
cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
O então Presidente Lula queria indicar um Juiz negro
para o cargo, Joca era o nome certo, não somente por
ser um Juiz negro, mas pelo seu currículo. O menino
Joca nunca se acomodou àquilo que o destino parecia
lhe reservar; há uma frase que diz: Quem planeja tem
futuro, que não planeja tem destino; eu digo: “Quem
estuda tem futuro, quem não estuda tem destino”. Essa
é a história de Joca, o menino que não se rendeu ao
preconceito racial; além do português domina quatro
idiomas – inglês, alemão, italiano e francês. O menino
Joca negro e pobre, que sonhava ser alguém na vida,
é hoje Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Referências –
Veja:editora Abril/edição 2290 em 10 de outubro de
2012– O menino que mudou o Brasil
AUTOESTIMA E A AUTODISCRIMINAÇÃO
Estudando e pesquisando a psicologia (comportamento) dos principais líderes negros que superaram
as barreiras do racismo e preconceito, exclusão social,
miséria, e outros males que surgiam diariamente em
suas vidas, analisei e cheguei a conclusão que; todos
tinham algo em comum, (Zumbi dos Palmares, Martin Luther King, Tia Eva, Nelson Mandela, Benedita
da Silva, Gandhi, Barack Obama, Joaquim Barbosa),
diferentes em suas culturas, nacionalidades, línguas,
sistema político e época, porém, semelhantes em suas
filosofia de enfrentar tais barreiras.
A maneira deles encararem os problemas que
todos os negros e negras enfrentam era e é diferente.
Os negros que ficam no meio do caminho diante dos
obstáculos da discriminação, pensam com os olhos,
ou seja, são dirigidos, motivados e frustrados pelo que
vêem e ouvem, enquanto os negros e negras que sobressaem diante do racismo são dirigidos e motivados
pelos seus sonhos e ideais, ou seja, pela convicção
interior. Cheguei a conclusão que esses líderes eram
alto motivados e por isso que não eram vencidos, muito
menos frustrados diante da discriminação racial, eles
se auto valorizavam, se disciplinavam, eram autodidatas e tinham uma certeza, eles eram senhores de
seus destinos e ninguém mais. Escolheram acreditar
que são capazes de crescer independente da cor da
pele, e dos obstáculos do preconceito.
O que eu aprendi nesta pesquisa foi que; o racismo, o preconceito e a discriminação esta mais enraizado dentro do negro do que fora, quando encaramos
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o preconceito e o racismo como um teste e não como
um obstáculo, temos mais êxito na nossa luta.
O ministro Joaquim Barbosa é um exemplo legítimo, ele tinha consciência que a discriminação era
real, pois vivenciava isso todos os dias na pele, porém, ele escolheu olhar para dentro de si, acreditar no
seu potencial humano, na sua determinação, na sua
inteligência e vencer, vencer os racistas ? não, pois
os racistas serão sempre racistas, sempre desqualificarão o negro por sua cor, mas ele se libertou das
cadeias emocionais de complexos de inferioridade, de
baixa autoestima, do isolamento, da timidez, do medo
e conformismo que o racismo gera na vida emocional
do negro. A auto -discriminação é o efeito do racismo,
que contamina a mente do negro e gera sentimentos
negativos e pessimismo, levando o negro a se sentir
incapaz, negando seu potencial humano.
Características das pessoas com baixa Autoestima
– Ausência de credibilidade em si mesma.
– Tenta sempre justificar-se e achar um culpado pra tudo.
– Baixo rendimento, não acreditam que tem
capacidade pra conquistar uma boa vida e
não agem para evoluir.
– Não tem iniciativas.
– Medo de não serem aprovados social e profissionalmente.
– Vivem em função dos elogios (satisfação)
ou críticas (frustração) dos outros.
O verdadeiro inimigo mora dentro de nós, e compete somente a nós, assumimos a liderança da nossa
vida e por meio da educação (conhecimento) e disciplina
pavimentamos nossa via de sucesso. A baixa Autoestima é resultado da falta de autoconhecimento, a falta
de conhecimento e consciência do nosso verdadeiro
valor e potencial não nos permite alcançar as nossas
realizações profissionais, pessoais, emocionais, etc...
Portanto concluo que; o efeito da discriminação
e o racismo é intimidatório, sem valor algum, mas com
o propósito de aniquilar com a autoestima e liberdade de expressão do povo negro, vivemos em um país
democrático, cujo os princípios fundamentais nos dão
garantia de dignidade e direito de igualdade, e a nossa função é estudar e exigir nossos direitos e jamais
desistir dos nossos sonhos e ideais.
O CAMINHO DO SUCESSO
SE CHAMA EDUCAÇÃO
A educação trás dignidade a um individuo, a
uma comunidade, a uma família e a uma nação, seja
ela formal ou informal (autodidata), valoriza o cidadão

116

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e tem poder de mudar comportamento. Somos formados (personalidades) principalmente pelas influências
genética e social, tais influências podem ser negativas
ou positivas, porém não definitivas no comportamento
humano, ou seja, uma criança que nasceu em um ambiente violento (social) e que durante a gestação a mãe
sofreu violência física e emocional (genética), nascerá
com certeza com deformidades mentais e emocionais,
pode ser uma criança rebelde ou retraída com sentimentos de rejeição, afetando seu comportamento, essa
criança terá dificuldades para aprender e colocar em
prática o que aprender, porém a educação tem poder
de corrigir e reverter os sentimentos traumáticos existentes na memória desta criança, o processo pode ser
demorado, mas os efeitos com certeza serão positivos.
Depois dos pais, os professores são a maior referência para os alunos, influenciando-os decisivamente
em suas vidas e comportamento, o professor é o mestre, é a bússula, o norte que da ao aluno a consciência
de quem ele é , do seu potencial intelectual e até onde
ele pode chegar como cidadão, como ser humano, gerando o senso de alto-valorização e respeito próprio.
A educação segue um processo de desenvolvimento na vida da criança, do adolescente e do adulto,
sentimento gera comportamento e comportamento gera
sentimento, a partir do momento que o educador foca
seu trabalho em pontos positivos do aluno, o resultado
será positivo, é possível mudar o comportamento de
uma pessoa sendo negativa, desinteressada, improdutiva, em alguém motivado e produtivo, mas como se dá
essa transformação? Somos feitos de nossos pensamentos, assim como aquilo que comemos determinará
nossa saúde, da mesma forma, tudo que ouvimos e
aprendemos determinará nosso comportamento para
o bem ou para o mal, é por isso que a educação é a
base fundamental de uma civilização, países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, são nações que não
priorizou os investimentos na área da educação, são
países dominados pela corrupção, pelo crime, pela imoralidade, onde a injustiça e a impunidade prevalece e
o dinheiro dita as regras. Uma nação que não prioriza
a educação como fundamento de desenvolvimento e
progresso do seu povo, caminha a passos largos na
escuridão da ignorância rumo ao precipício.
VIA DE SUPERAÇÃO
Tem uma frase que diz: Nada detém o conhecimento.
A nossa personagem para exemplificar essa verdade é Nelson Mandela, responsável pelo fim do regime racista, de segregação na África do Sul, por se
opor contra o sistema foi preso, isolado do seu povo,
mas não prenderam o seu pensamento, a sua razão,
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mesmo preso estudou e se formou em direito, reivindicou a intervenção da ONU (Organização das Nações
Unidas), pelo tratamento desumano e violação do presidente sul-africano aos direitos humanos da população negra da África do Sul, foi absolvido e inocentado.
Livre da prisão o desafio de Mandela era libertar seu
povo do sistema opressor, segregacionista do governo
sul-africano. Através de sua determinação, coragem,
amor por seu povo, autodisciplina e conhecimento de
seus direitos e de seu povo, Mandela derruba o sistema
racista e levanta o da igualdade, levando os negros sul-africanos a ter os mesmos direitos dos povos brancos,
e mais tarde se consagraria como presidente da África
do Sul. A educação é a via da superação para todos
que nela caminham, sem desistir diante dos obstáculos.
A palavra superação está ligada a outra palavra
por nome capacidade, capacidade sem conhecimento
é ilusão. A capacidade é que origina o nosso potencial
humano, e é o nosso potencial que nos levará a superar
os desafios da vida. Foi o que aconteceu com Nelson
Mandela; ele não virou um dos principais líderes políticos e dos direitos humanos da história por acaso,
ele se capacitou, se fortaleceu e libertou seu povo do
Apartheid ( 1948 a 1994, regime de segregação racial da África do Sul), onde os negros eram privados
de sua cidadania, impedidos de gozar os mesmos
direitos de saúde, educação, trabalho que a minoria
branca usufruía.
VIA DA IGUALDADE
A educação não tem cor, a discriminação racial
só prevalece quando há ignorância, ou seja, a falta de
conhecimento. Você pode dizer; eu conheço negros
capacitados e qualificados que ocupam colocações
inferiores, eu também conheço, porém; o que eu quero
dizer é que um negro qualificado e estudado tem muito
mais oportunidades, respeito, acesso, autoridade do
que aquele que não têm, qualquer pessoa vai pensar
antes de discriminar um negro (a) estudado, qualificado,
conhecimento é poder, entre dez empresários brancos
5 com certeza vão dar preferência para negros qualificados, não levando em conta a cor, porém; entre dez
empresários brancos com certeza não pegarão nem
negros, nem brancos desqualificados, sem estudos. A
discriminação existe, não estou negando a existência
do racismo, porém; defendo que, entre dez negros, cinco tem formação acadêmica e cinco não, os que têm
formação acadêmica tem muito mais oportunidade de
acesso na sociedade, no mercado de trabalho do que
aqueles que não têm formação superior.
A educação proporciona ao negro, a capacidade
de lutar e vencer, é a única arma que o negro possui que
a discriminação e preconceito não consegue destruir.
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Você pega duas famílias pobres negras, humilhadas,
discriminadas e excluídas da sociedade e do mercado
de trabalho. Durante dez anos você investe na família
(A) em educação e qualificação, deixando a família (B)
a mercê do destino, você verá que a família (A) cresceu,
prosperou, acendeu socialmente e economicamente,
já a família (B) permaneceu aprisionada pelo sistema
racista e preconceituoso. Foi o que aconteceu com a
população afro americana, que viviam oprimidos, excluídos, discriminados, subjugados pelo sistema racista,
porém; Martin Luther King se levanta para iniciar uma
revolução no sistema social, político, cultural da América, ele inspira os negros americanos a lutarem pelos
seus direitos de igualdade, sem violência, a arma do
afro americano foi à educação.
O Reverendo Martin Luther King deixou um legado ao povo negro americano, o estudo, a formação
educacional, e foi isso que eles fizeram hoje o país
mais importante do mundo é governado por um negro,
a maior prova que o conhecimento supera a discriminação é essa; Barack Obama, um negro de família classe
média, cresceu em um sistema racista, mas preferiu
permanecer firme na via da educação, sem perder seu
foco que era ser um advogado, não somente alcançou
seu objetivo, como se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América.
VIA DA LIDERANÇA
O primeiro requisito de um líder é ter conhecimento de causa, pois ele é a bússola, a referência de seus
liderados. Liderar é chamar a responsabilidade pra si,
passar segurança aos liderados; a educação capacita
o líder a levar seus liderados a superar os obstáculos,
a ir além, superando limites. São raros os negros que
ocupam posição de liderança, quando vemos um negro liderando é por que ele é muito bom, se um branco
mata um leão para assumir um cargo de liderança, o
negro tem que matar dois, ou seja, tem que ser duas
vezes melhor, por isso jamais seja conformado com
o estudo que você tem, procure sempre crescer, seja
obstinado, aprenda o máximo que puder , tanto em
sua área de liderança como em outras áreas, quanto
mais conhecimento você adquirir, mais oportunidades
você terá, mais vitórias conquistará e facilitará a vida
de seus liderados. Líderes são conhecidos por suas
atitudes e determinação, mas a atitude sem conhecimento é irresponsabilidade e imprudência, é suicídio,
é conduzir seus liderados para o obscuro. Jesus disse:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará (João
8.32), no antigo testamento esta escrito: O meu povo
perece por falta de conhecimento (Os. 4.6), Jesus foi o
maior líder de todos os tempos, sofreu discriminação,
rejeição, foi traído, negado, mas mudou a história da
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humanidade e fundou o maior sistema religioso de todos os tempos, o Cristianismo. Jesus além de estudar
na sinagoga (templo judeu) foi um autodidata, com 12
anos estava no templo discutindo com os sacerdotes
e doutores da lei (Lucas 2.46,47); na Bíblia quando
lemos em Mateus capítulo 4.1 ao 11, quando Jesus
enfrenta seu pior inimigo, Lúcifer; Jesus venceu porque
teve mais conhecimento do que seu inimigo, os argumentos de Jesus prevaleceram contra os de Lúcifer,
diante de um debate ou defesa, vence quem tem mais
conhecimento de causa. Assim também é com o negro, o conhecimento fará dele um líder, sobressaindo
no meio de qualquer sistema preconceituoso e racista.
SER EMPREENDEDOR
Para sermos empreendedores de sucesso, precisamos fundamentar nossas atitudes na base do conhecimento, pra nós não existe sorte, azar ou destino
e sim conhecimento, nenhum desafio é maios do que
o empreendedor que tem conhecimento.
Precisamos de líderes e empreendedores negros, que serão referência para jovens negros na área
da pedagogia, da medicina, literatura, jornalismo, da
indústria, tecnologia, ciência, da política, da religião,
etc; o empreendedor faz a diferença, eles abrem caminhos, motivam, solucionam problemas, criam, trabalham em equipe, e respeitam e valorizam pessoas.
Um homem sem visão, enxerga os grandes erros,
o empreendedor enxerga os pequenos erros; um
homem sem visão vê a casa desmoronar, o empreendedor enxerga as pequenas rachaduras e
previne seu desabamento. Cerque-se de pessoas
capacitadas, as que não são capacite-as, motive-as
a se capacitarem; seus filhos, pais, primos, amigos,
etc, quando ajudamos pessoas a crescer, nos fortalecemos, também construímos ao redor de nós muros
chamados amigos, companheiros, que nos momentos
difíceis serão nosso apoio e proteção. A barreira da
discriminação e racismo é real na vida de um negro
empreendedor, porém ele tem consciência que seu
maior obstáculo não é o professor racista, o vizinho e
chefe preconceituoso ou sistema racista, mas sim ele
mesmo. Ele sabe que o potencial de superação esta
no seu interior, no conhecimento.
Gandhi, Martin Luther King, Pelé, Mandela, Barack
Obama, Zumbi dos Palmares, Tia Eva, Joaquim Barbosa, Benedita da Silva, Glória Maria, e muitos outros
empreendedores negros e negras anônimos, superaram a fraqueza interior (complexos de inferioridade),
contribuíram e contribuem para uma humanidade mais
justa, negros e negras que ousaram, correram riscos,
sacrificaram suas vidas em prol de um mundo melhor.
Seja um empreendedor, pense grande, por mais que
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você vive na periferia, sua família seje pobre, vocês estuda em escola pública, e todos os dias é discriminado,
desacreditado, sorria, você esta no caminho certo, na
via da educação, todos os grandes empreendedores,
um dia tiveram que enfrentar todas essas dificuldades,
a diferença é que eles jamais deixaram de trilhar, permanecer na via da educação, do conhecimento.
A PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL
O comportamento humano é responsável pela
formação da personalidade; ou influenciamos ou somos
influenciados. A policia prende um ladrão de galinha, e
o coloca junto com ladrões de banco, quando esse sair
da prisão não voltará a roubar galinhas e sim bancos.
Uma criança que sofre agressão física e verbal nos
seus primeiros anos de vida, desenvolverá comportamentos agressivos, de revolta, de rejeição, desafeto,
impaciência, reprovação, incapacidade e outros. A
auto discriminação é fruto de um tratamento negativo,
gerando sentimentos de incapacidade e insegurança
na vitima, sentimento gera comportamento e comportamento gera sentimento. O racismo gera violência,
desigualdade, refletindo no desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma nação; o conhecimento
em massa liberta nações do comunismo e sofrimento,
como ocorreu a queda dos Muros de Berlin, que fazia
de uma nação duas, gerando rivalidade entre eles. O
mal prevalece quando uma minoria tem domínio sobre a maioria leiga, ignorante. Somos a segunda maior
nação negra no mundo, porém, excluídos de nossos
direitos fundamentais pela minoria branca racista, esta
estatística ainda prevalece devido ao acesso limitado de
negros nas escolas e faculdades, a partir do momento
que negros vão ocupando seus espaços na educação,
seus comportamentos são mudados, de influenciados
passa a pertencer aos grupos dos influenciáveis. A
educação tem esse poder, ela disciplina, doutrina, num
mecanismo psicopedagógico no comportamento do
cidadão, a educação não tem cor, portanto, podemos
trilhar livremente essa via, que nos levará a lugares
altos, Martin Luther King Jr se inspirou em Mahatma
Gandhi, e foi o principal responsável pela ascensão
dos Afro americanos, tendo hoje um presidente negro,
toda ação gera uma reação, ações positivas gerarão
reações positivas, ações negativas gerarão reações
negativas; eu acredito em um mundo perfeito, onde
o bem prevalecerá, onde negros e brancos, pobres
e ricos, leigos e intelectuais, cristãos e muçulmanos,
entenderão que o respeito e liberdade de expressão
de cada individuo, família, comunidade e povos é um
direito inviolável da pessoa humana, e que; qualquer
pessoa, família, instituição, sociedade ou nação que
fere esse principio, está impedindo o ser humano de
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viver, abortando sentimentos, negando o direito natural
de expressar sua humanidade.
A educação pode reverter qualquer comportamento, pois através das palavras, penetra o mundo da
memória, assim como um hábil agricultor trabalha na
terra, para produzir o melhor fruto, assim somos nós,
pois, em todo tempo estamos semeando coisas boas ou
ruins na terra por nome memória, na vida das pessoas,
e tais sementes cedo ou tarde vão produzir. Através
de elogios, perdão, afeto, podemos influenciar positivamente vidas, e reescrever uma história de sucesso.
Não se esqueça você é um sujeito, você é um educador
em potencial onde quer que esteja, elogie, incentive,
estenda a mão, encoraje, ninguém é irrecuperável,
essa é uma teoria racista, preconceituosa. Semeia a
boa semente, juntos constituiremos um mundo melhor,
comportamento gera sentimentos e sentimentos gera
comportamento, faça a sua parte, pois você não sabe
o afeito que terá sobre a humanidade.
O PREÇO DA EDUCAÇÃO
Sonhar é de graça, realizá-lo tem um preço
Todos os que realizaram seus sonhos pagaram
um preço, a realização de um sonho é constituído com
vários ingredientes, e o principal se chama conhecimento, e para se ter conhecimento tem que pegar a
via da educação, ou seja; estudar, estudar, estudar e
estudar. Estudar é a meta do sonhador, caso contrario
o sonho é mera ilusão, é como um atleta que sonha
ser campeão olímpico, a meta dele é treinar, treinar e
treinar, treinamento físico , isso também é educação,
pois passa pelas mãos de um professor de educação
física, que lhe ensinara exercícios de aprimoramento
que melhorarão sua performance. A educação esta em
todos os lugares, no campo, na cidade, na cultura, na
arte, no meio ambiente, no esporte, e até no mundo
animal, sem conhecimentos não há crescimento, não
há vitória, não há sucesso. A dedicação (preço) aos estudos determinará o grau do seu sucesso, quero expor
5 motivos que vale a pena pagar o preço do estudo.
1º VISÃO AMPLIADA:
Você enxergará mais longe levará vantagens sobre os
demais, e andará menos.
2º PODER DE DECISÃO:
Você não perderá tempo indeciso, diante de um desafio
terá conhecimento de causa para decidir rápido e certo.
3º PODER DE LIDERANÇA:
Você será seguido, influenciará e não será influenciado,
pois ter argumento suficiente para convencer.
4º OPORTUNIDADE:
Você terá muito mais opções no mercado de trabalho,
pois é mais qualificado que os outros.
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5º QUALIDADE DE VIDA:
O estudo te proporcionará mais qualidade de vida, social, cultural, física, emocional e financeira.
Tudo aquilo que pagarmos um preço, teremos a
recompensa, a sua dedicação (preço) nos estudos sem
dúvida te levará a experiências indizíveis, te levará a
descobertas inimagináveis, o maior investimento que
você pode fazer em sua vida é a educação, a maior
ação de combate contra o racismo e o preconceito se
chama a educação.
UMA PONTE SOBRE O ABISMO
Assim como a ignorância escraviza, o conhecimento nos liberta, muitos sonhos foram frustrados
pela falta de conhecimento, jovens destruídos, famílias
separadas, vidas prematuramente ceifadas. O conhecimento é o farol para o perdido, é a bússola para o
navegador, é a ponte sobre o abismo para o viajante.
Negros, índios, brancos e amarelos; todos precisam
de conhecimento para superar seus desafios na vida,
a capacidade e potencial de cada um determinará o
tamanho do seu sucesso, mais conhecimento mais poder, menos conhecimento, menos poder de realização.
A ponte simboliza um ponto de apoio para qualquer
pessoa chegar do outro lado, sem ela é impossível uma
pessoa atravessar um abismo, um rio, um vale; ela é
a base, o fundamento entre você e o abismo, não há
outro caminho. Mas mesmo com uma grande e estruturada ponte, muitos não tem a coragem, disposição
ou iniciativa de atravessar o vale, preferem olhar para
as fraquezas e fracassos pessoais e familiar, dizem
que não tem coragem, que tem medo de altura e tudo
mais e ficam ali parados, olhando do outro lado da
ponte, imaginando um dia atravessá-la.
O que eu quero dizer é que; hoje existe vários recursos para obtermos conhecimento, na televisão, na
internet, institutos e fundações, associação, igrejas, e as
próprias escolas, EJA, Enem, cotas, etc... São pontes
disponíveis para você alcançar o sucesso, chegar do
outro lado, mas somente você pode tomar a iniciativa
de atravessar esse abismo sobre essas pontes que
estão a sua disposição. A palavra chave é determinação; assim como devemos acreditar que a ponte não
vai ruir, quebrar, e que nos conduzirá do outro lado do
vale, também precisamos acreditar que a educação
nos levará ao êxito em nossa missão.
O ABISMO
Abismo pode ser a miséria, o desemprego, a
depressão, o medo, a fome, a solidão, o racismo, a
discriminação, a baixa auto estima, ou uma doença. A
ponte tem a função além de ser uma base forte para
você atravessar o abismo, também de prevenção contra
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acidente, assim é aquele que é dotado de conhecimento, é prevenido e dificilmente cairá em armadilhas, se
envolverá em brigas no transito ou acidentes, ou pegar
uma doença contagiosa, ou fará um negócio errado,
pois é prevenido, seu olhar está além dos demais e
consegue evitar o pior. Há um provérbio que diz:
“Os olhos do sábio estão no seu coração”
Coração é a sede dos conhecimentos, das decisões, nossos olhos muitas vezes nos iludem, nos limitam e nos diminui diante dos desafios da vida, você
lembra da história de Davi e Golias, aos olhos de Davi,
seria impossível ele vencer o gigante Golias, porém
ele (Davi) sabia (conhecia) que o seu Deus que estava com ele era infinitamente maior que o gigante, e
agiu e venceu; a emoção não paralisou aquele jovem
estudioso da palavra de Deus, porém o conhecimento
que ele tinha do seu Deus o capacitou a passar sobre
aquele abismo por nome Golias. Conhecimento gera
poder, a emoção é vacilante, insegura e variável, porém
a razão (conhecimento) é firme, decisiva e verdadeira; as pessoas que não conseguem caminhar sobre
a ponte são emotivas, circunstanciais, sentimentais e
inseguras. Muitas pontes estão ao seu redor, compete
a você decidir iniciar uma caminhada brilhante sobre
ela, rumo ao seu sucesso e superar o abismo do preconceito racial e social.
FONTE INESGOTÁVEL
O conhecimento não tem fronteira, seja ele formal ou informal (autodidata), assim como não existe
limite para um pintor, cada dia ele tem uma figura nova
para pintar em seu quadro, assim como o compositor
a cada manhã tem uma melodia para escrever, assim
como o arquiteto tem um novo traçado para mais uma
engenharia, assim como o professor tem uma nova
inspiração para ensinar sua matéria, assim como o
médico chega ao hospital com sorriso renovado para
cuidar de seu paciente, assim como a dona de casa
levanta toda manhã com alegria para fazer o café para
sua família, assim como um piloto decola, na certeza
que pousará com segurança, assim é a educação; gerando disciplina, determinação, fé, amor, perseverança,
paz, alto estima, alegria, etc.
Tudo esta ligado a educação, desde o nascimento até a morte, e mesmo quando morremos deixamos
nosso legado, nossas contribuições para a eternidade,
tudo isso é fruto da educação, do conhecimento imortalizado pelas suas obras, para a humanidade, Martin
Luther King, Gandi, Madre Tereza, e muitos outros
já morreram, porém; seus feitos até hoje influenciam
multidões, muitos professores estão mortos, mas o conhecimento que transmitiram permaneceu na mente de
muitos líderes, isso é educação, é conhecimento, uma
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fonte inesgotável de benefícios que atravessa gerações.
Como uma fonte no deserto, assim é conhecimento
para a humanidade, sem ela morremos, fadados ao
instinto animal, se auto destruindo em nome da evolução e sobrevivência, sem ela andaremos sem direção
até cairmos no abismo da ignorância, sem ela fracassaremos em nossas iniciativas, tentando preservar a
humanidade e o meio ambiente, sem ela seremos os
mais miseráveis das raças, inconsequentes, suicidas.
SABEDORIA E CONHECIMENTO
Conhecimento sem sabedoria pode levar o individuo a práticas erradas. Quero usar duas personalidades da história para exemplificar essa idéia. Hitler
e Martin Luther King, Hitler usou seu conhecimento e
inteligência para destruir povos e Luther King para unir
e pacificar. Por que uma pessoa com conhecimento e
inteligência como Hitler agiu assim? A emoção e a razão são opostas, a emoção como já falamos é dirigida
pelas circunstancias, prazeres, poder, domínio, e não
distingue o bem e o mal, age mais pelo instinto, já a
razão observa os valores, as leis e normas da vida,
Hitler deixou sua emoção prevalecer, interesses pessoais, orgulho, ambição, rivalidade, complexo de superioridade e racismo. Eu diria que a sabedoria é a voz
critica do conhecimento, quando a ouvimos evitamos
de irmos por caminhos como o de Hitler, sabedoria é
separar, discernir o certo do errado e optar pelo certo,
é a voz da consciência.
Há pessoas que usam a inteligência, conhecimento para fazer o mal, são pessoas carregadas de
sentimentos perversos, geralmente nasceram num lar
violento, foram rejeitados, violados físico e verbalmente, maltratados e limitados em seus direitos. Como já
falamos, a educação preventiva pode evitar esse tipo
de personalidade, como também a psicopedagogia tem
poder de transformar indivíduos com certos desvios de
conduta, os tornando pessoas civilizadas.
A sabedoria nos leva a pensar antes de agir,
analisar nossos sentimentos e agir certo, com justiça,
temos que desenvolver um pensamento auto critico
para não agirmos precipitadamente e injustamente;
isso é sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão
pergunte pra você mesmo: Estou sendo justo comigo?
Estou sendo justo com meu próximo? Isso pode me
prejudicar? Isso pode prejudicar meu próximo?Tudo o
que fazemos de mal mais cedo ou mais tarde colheremos os frutos.
Sabia que; pensar é uma arte de construir uma
vida de sucesso e justiça, pois só assim a consciência prevalece sobre a emoção. A força da educação
é a disciplina, gerar comportamentos saudáveis, para
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beneficiar um individuo, uma família, uma sociedade
e nação.
ÁRVORE DO CONHECIMENTO
Todos nós temos algo a passar (ensinar) para
alguém, seja uma experiência, um conhecimento, um
conselho, uma critica construtiva, um estilo, uma cultura,
enfim; todos somos professores neste mundo, a todo o
momento estamos transmitindo uma mensagem para
alguém, ou seja; semeando, direta ou indiretamente,
isso é educação. Nossa educação começa no ventre
materno, tudo o que a mãe absorve seja emocional ou
físico, é transmitido para o bebê; ao nascer à criança
irá se deparar com um ambiente familiar, uma cultura,
e será disciplinada segundo os padrões culturais, religioso, social, deste ambiente; isso é educação.
Ao chegar na escola essa criança terá o segundo
grau ou nível de aprendizado, com os professores e
colegas de sala, ali ela dará os primeiros passos de
civilização, e cidadania, o terceiro nível é no campo
do seu primeiro emprego, onde exercerá o conhecimento, disciplina e compromisso do trabalhador,
cumprir horários e obedecer ordens, o quarto nível
é o momento que você passa a ser uma referência,
um líder deixa de ser expectador na escola da vida,
e passar a ser exemplo, isso é educação; nesse ciclo
de conhecimento, a experiência fala mais alto, você
já esta maduro e a vida já não é mais um parque de
diversão em que você visita pela primeira vez, o sexto
nível é o casamento, antes era só você, agora você
terá que compartilhar sua vida com sua esposa (o) e
filhos, você passa a ser responsável pela sua sociedade, terá que tratar bem sua esposa (o) e educar
bem seus filhos, sétimo e ultimo nível, nesse ciclo
você usará todo seu conhecimento e experiência da
vida para aconselhar com sabedoria os mais novos,
isso não significa que você deixou de aprender, pelo
contrario é o momento em que aprendemos mais,
com mais aproveitamento e resultados. Concluindo;
somos como uma árvore, somos plantados neste
mundo para servir, produzir, e quando não damos
mais frutos por causa da idade, servimos de sombra
para os mais novos. Este é o ciclo da educação e do
conhecimento, por mais que seja um aposentado de
oitenta anos, porém; uma palavra de conselho pode
valer por uma vida de trabalho, isso é educação, isso
é árvore do conhecimento, seja qual for seu estágio,
seja um transmissor de otimismo, de determinação
e superação para aquele que esta cansado, ao ignorante conta-lhe uma história dos grandes líderes da
humanidade e você estará acendendo um graveto
que poderá incendiar uma vida que estava apagada;
isso é educação.
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O MAIOR EDUCADOR DE TODOS OS TEMPOS
Um homem que mudou a vida de milhares, e continua mudando pela educação, pelo seu conhecimento.
Jesus é o seu nome; desde criança ele era fascinado
pelo conhecimento, ele tinha sede por conhecimento,
aprendeu de Deus para ensinar seus discípulos e consequentemente influenciar a humanidade pelos seus
conhecimentos teológico, social, cultural, ambiental,
proféticos, familiar, econômico, administração e sobre
tudo espiritual. Na Bíblia, no Livro Apóstolo São João,
8.31,32, Jesus disse:
“Se permanecendo na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis
a verdade e a verdade vos libertará.”
Jesus ensinou doze homens baseado no conhecimento que aprendeu de Deus, e os doze transmitiu esse
conhecimento ao mundo através da Bíblia (Teologia).
Todas as coisas giram em torno da educação,
os discípulos mudaram seus comportamentos (disciplina) pelos ensinamentos do mestre dos mestres,
sem conhecimento não existe mudança. A missão de
Jesus era levar ao conhecimento para a humanidade,
o amor e misericórdia divina por meio do perdão, e ele
conseguiu atrair a humanidade por meio do ensino e
de seus 12 professores (apóstolos). Não vou entrar em
questões espirituais e nem da religião, mas analisando a trajetória do Mestre dos mestres, sua influência e
poder de persuasão na comunicação (oratória) e relacionamento, seu poder de decisão, seu conhecimento
de causa; Jesus era mestre, pois assim era chamado
pelos doutores da lei em sua época, ou seja; se fosse
hoje ele tinha formação de mestrado, pós-graduação e
doutorado com especialização cientifica, ele tinha conhecimento do corpo humano, da psicologia e sociologia. Você pode dizer; mas ele era dirigido pelo Espírito
Santo, ele tinha uma força sobrenatural sim, porém o
processo de aprendizado, ensino, foram cem por cento humano, assim como Isac Newton, Albert Einstein,
Michelangelo, Maomé, Buda, Leonardo da Vinci e outros notáveis líderes da humanidade, o que eu quero
chamar sua atenção neste capítulo, colocando Jesus
como o maior educador de todos os tempos, é que;
ele teve que caminhar por sobre a ponte da educação,
mesmo sendo fruto de uma criação divina, estudou,
adquiriu conhecimento e transmitiu para a humanidade, a força da educação é gerar comportamento para
um fim, um propósito, uma missão ou meta.
Deus disse para Josué (Josué 1.8): “Medita na
minha palavra para fazer prosperar o teu caminho.”
Deus estava falando pra Josué; o caminho do
sucesso é aprender os meus ensinamentos e praticá-los, isso é educação.
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Hoje se fala muito em qualificação profissional,
existem muitas vagas de emprego com ótimos salários, porém não se encontra pessoas qualificadas para
ocupar a função, ou seja; faltam pessoas estudadas,
educadas, disciplinadas naquela área.
Jesus foi o ser humano que mais sofreu discriminação social, racial na humanidade, porém venceu
o racismo, a exclusão social e cultural, a pobreza, o
medo, a concorrência, a solidão, a dor e até a morte;
pois o conhecimento o capacitou (disciplinou), a superar
suas emoções e fraquezas humanas, o conhecimento
que ele aprendeu de seu Pai (Deus) e transmitiu a seus
discípulos, o capacitou a cumprir sua missão e superar
cada um dos desafios que surgiram, isso é educação.
UMA PALAVRA AOS PROFESSORES
Jesus foi um sacerdote que durante três anos
ensinou seus discípulos e multidões que o seguiam,
os mandamentos de Deus; hoje o mundo não esta em
total caos por que o cristianismo tem ensinado a praticar a paz, o amor e o perdão, isso é educação. Caro
professor, você tem um oficio sacerdotal, a educação
é o fundamento de uma sociedade e nação civilizada,
a educação corrige, transforma, recupera, enriquece
e integra; a educação é o fundamento da profecia que;
mais cedo ou mais tarde, irá produzir os frutos por ela
proferida, você é o sacerdote que pode influenciar
uma geração a valorizar mais o seu próximo do que os
bens materiais, valorizar mais o meio ambiente do que
o lucro, valorizar mais a alma do que o corpo. Pense
nisso. Isso é educação.
Você tem uma semente por nome ensinamento
(palavra), você tem o poder de transformar o futuro de
uma criança, que nasceu em um lar violento, de uma
criança que foi abusada verbalmente e violentada fisicamente, você tem o poder de plantar essa semente
na mente e no coração desses alunos, que muitas vezes saem de seus lares chorando, desesperançados,
machucados, com fome e sede, não de água e nem
de comida, mas de uma simples palavra de elogio, de
um abraço, de um sorriso sincero, de um olhar que diz;
eu confio em você, você é um sucesso. Pense nisso.
Joel Penha – Nascido na comunidade São Benedito
e tataraneto da ex-escrava Eva Maria de Jesus,; a Tia
Eva. É gestor cultural e formado em teologia/psicologia
eclesiástica pelo ITQ, (Instituto Teológico Quadrangular), orador motivacional, escritor dos livros; Ouse a
crer, Unção, Campo de Batalha e Educação: A ponte
para a superação da desigualdade racial. Presidente
fundador da ONG Projetarts Brasil, autor dos projetos;
Festival de Integração Brasil/Paraguay em Ponta Porã
(sócio-cultural), Negro Nota 10 ( educativo), Concurso
de Redação/Cultura Negra – Histórias, Conquistas e
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Contribuições dos povos afro-brasileiros (educativo),
Corrida da Integração Norte/Sul (esportivo) e Prêmio
Nelson Mandela/Gente que faz (homenagem). Em
2011 recebeu o Prêmio Aparício Luis Xavier de Oliveira
(Mister Apa), homenagem que a Câmara Municipal de
Campo Grande faz a personalidades e empreendedores
que lutam pelos direitos do povo negro, combatendo
a discriminação racial e preconceito. Atualmente desenvolve projetos de políticas públicas para os povos
afro-descendentes.
Introdução
O foco deste livro, tem como base fundamental
tocar a Autoestima do leitor, inspirá-lo a trilhar a via da
educação, como fonte principal de superação e capacitação, para combater o preconceito e discriminação
racial. Quando falo que o maior desafio de superação
do racismo, está na baixa Autoestima do povo negro,
não estou negando a existência da discriminação racial,
mas abrindo uma alternativa, por meio da educação,
que é fonte geradora da autoestima e alto valorização
intelectual do ser humano, como um dos principais
meios para a superação da discriminação racial.
A função de todo sistema racista e preconceituoso
é desqualificar, desvalorizar, inutilizar o indivíduo, seja
diante da sociedade ou diante do próprio discriminado;
porém a força do racismo não está no racista e sim no
sistema intimidatório, que contamina o comportamento
do povo negro, gerando complexo de inferioridade intelectual, produzindo baixa Autoestima, neutralizando
sua capacidade de liderança intelectual, somos produtos daquilo que é ou nos foi acrescentado pela nossa
família e sociedade, e a herança negativa emocional
e intelectual que o negro herdou da escravidão, afetou
decisivamente seu comportamento, gerando complexo
de inferioridade e automaticamente a Autodiscriminação (Auto-desvalorização). “A educação é a arma que
destrói com esse sistema, gerando Autoestima,
Motivação, Perseverança e Determinação; servindo de base e de ponte intelectual, capacitando o
negro a mostrar que a competência e a capacidade
não vem da cor ou raça, e sim do conhecimento”.
A Senzala da Mente
“Aquilo que alimentamos na mente, determinará
nosso sucesso ou fracasso”.
Senzala (prisão) era um grande galpão escuro,
úmido, com pouca higiene, destinado a morada dos escravos homens, em sua frente havia um grande tronco
com uma corda pra enforcar e surrar negros, chamado
pelourinho; muitas vezes os negro s ficavam acorrentados dentro da senzala pra não fugir, ou como forma
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de castigo. Quando houve a abolição da escravatura,
além dos negros ficarem a mercê do acaso, sem garantia social, educacional, habitacional, saúde e trabalho, estavam sem personalidade e identidade própria,
trezentos anos de escravidão, onde os negros eram
tratados como malditos pela classe européia, mera mercadoria, comparados com animais; eram avaliados pelo
esteriótipo; dentes bons, canelas finas e calcanhares
altos, sistema racista e preconceituoso, evidente até
hoje em nosso meio. O transporte dos africanos para
o Brasil eram feitos nos porões dos navios negreiros,
amontoados, em condições desumana, no começo
muitos morriam antes de chegar ao Brasil, os corpos
eram lançados ao mar. Além de trabalharem muito, cerca de quatorze a dezesseis horas, a alimentação era
precária e somente duas vezes por dia, os senhores
(donos dos escravos) buscavam destruir os valores do
negro, forçando-o a aceitar a idéia da superioridade
da raça branca. Isso é apenas um prevê resumo, das
condições de vida que os escravos africanos viviam,
a conseqüência que a escravidão gerou para o povo
afro-brasileiro são irreparáveis, pois afetou não somente a vida sócio-econômica da população negra,
mas sobre tudo sua personalidade e identidade. “A
educação é a única arma ou recurso, que tem o
poder de inverter essa situação, pois a educação
não tem fronteira, não tem cor, não tem partido”;
os efeitos que a escravidão gerou no povo negro só
pode ser destruído pela educação, pois; a maioria dos
negros ainda vivem escravos, presos na senzala da
mente (escravidão mental), se alto escravizam, reflexo dos trezentos anos de escravidão no Brasil. Todos
foram libertos da escravidão, mas muitos ainda vivem
na senzala da mente, e só a educação tem o poder de
tirá-los deste porão escuro, e levá-los ao mundo maravilhoso da liberdade e inclusão social e econômica.
A FORÇA PODE NOS LEVAR A VENCER ALGUMAS BATALHAS, PORÉM O CONHECIMENTO; NOS
FARÁ REINAR SOBRE NOSSOS ADVERSÁRIOS.
Joel Penha
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Ruben Figueiró
pela abordagem deste tema e, na forma regimental, a
solicitação de V. Exª será atendida.
Eu queria fazer uma saudação especial aos visitantes que estão conhecendo o plenário do Senado
Federal. Sejam muito bem-vindos.
O Senador Ruben Figueiró, que acabou de falar
sobre educação, é Senador do PSDB do Mato Grosso do Sul.
Pela ordem, Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora, eu estou inscrito, mas gostaria de
pedir para falar pela Liderança. E, se for autorizado,
eu trago daqui a pouco a autorização.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Se V. Exª tiver interesse neste momento,
pode falar; se não, chamo o orador inscrito, que serei eu, uma vez que os oradores seguintes não estão
presentes.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Não tem nenhum problema. A
Srª fala...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu falo e V. Exª, em seguida.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Terei o prazer de assisti-la e
depois pela Liderança.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O prazer é meu, Senador. É pela Liderança
do PDT. Obrigada, Senador.
Convido o Senador Ruben Figueiró para ocupar
a presidência.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, a Srª Senadora Ana
Amélia, do PP do grande Estado do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, estimado Senador
Ruben Figueiró, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
nossos visitantes.
Há pouco, na abertura da sessão de hoje, o Senador que me antecedeu nesta tribuna falou sobre uma
figura, talvez uma das mais emblemáticas e importantes do século XX que o mundo todo reverencia. E as
razões são enormes, do tamanho da grandeza desta
figura que honra a política, o ex-Presidente e pacificador da África do Sul, Nelson Mandela.
Na sexta-feira, vários Senadores ocuparam a tribuna para reverenciar a memória desse grande líder e
que se tornou um grande amigo do Brasil. E aqui presente o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso jovem e talentoso Senador Ricardo Ferraço,
faço essa abordagem para dizer que também assinei
com muito bom grado a iniciativa do Senador Paulo
Paim, que, na sexta-feira, fez um requerimento de voto
de pesar a ser encaminhado pelo Senado Federal à
família do grande líder sul-africano Nelson Mandela.
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Mais do que um exemplo de vida, ele foi um exemplo de liderança política que encantou o mundo, não só
pela sua capacidade, mas pelo sofrimento, depois de 27
anos em três prisões no seu país, trabalhos forçados,
saúde debilitada. Suportou brava e heroicamente até
os 95 anos de idade, e sucumbiu a uma tuberculose
que o atormentava fazia muito tempo.
Eu tive a honra, como jornalista, Senador Ruben
Figueiró, caros colegas Senadores, de ter acompanhado a primeira visita oficial de um Presidente brasileiro
à África do Sul. Isso foi em 1996, quando o então Presidente Fernando Henrique Cardoso esteve lá. Ali, vi
de perto aquela figura doce, ao mesmo tempo forte,
ao mesmo tempo frágil fisicamente. Fazia dois anos
que Mandela havia sido eleito. Tivemos a honra também de ir até o bairro de Soweto e à residência onde
Mandela viveu com a família. É um bairro gigantesco,
em Joanesburgo. A visita oficial foi em Pretória, uma
cidade muito bonita, que é iluminada pelos jacarandás
que foram levados do Brasil para aquela cidade. Ali,
deu para perceber exatamente que estávamos diante,
no Congresso Nacional africano, daquele personagem
que marcaria o século XX e o século XXI.
No final da Copa do Mundo de 2010, no Estádio
Soccer City, Mandela entrou em um carrinho de golfe,
e foi a sua última aparição pública em uma cerimônia oficial. Naquele estádio lotado, 85 mil torcedores,
a maioria sul-africanos, mas de todas as partes do
mundo, que amam o futebol, gritavam e ovacionavam
aquele líder que já estava fisicamente muito fragilizado.
Ele já estava com 92 anos de idade e, com a mesma
forma doce e meiga, passou por ali, exaltado e com
vibração. Aquele cenário bonito daquela festa que o
mundo todo gosta, que é a festa do futebol, foi, por assim dizer, a última demonstração da força da imagem
desta figura Nelson Mandela. Ele que já havia inspirado o filme Invictus, que usava o esporte como forma
de integração racial.
Faço um corte agora e saio de Joanesburgo, no
final da Copa de 2010, e venho para Joinville, nesse
domingo, lá em Santa Catarina. Senador Cristovam,
as cenas não combinam em nada com o esporte, não
combinam em nada com aquilo que nós queremos
mostrar ao mundo, como mostrou a África do Sul em
2010 e como nós mostraremos ao mundo em 2014,
no ano que vem, que está tão próximo.
“Isso não é futebol, é barbárie.” Essa foi a manchete que o jornal espanhol Marca estampou, nesta
segunda-feira, referindo-se à briga entre as torcidas na
Arena Joinville, no duelo, no Brasileirão, o Campeonato Brasileiro de Futebol, entre o Atlético do Paraná e o
Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Na mesma capa,
o diário espanhol traz que, pelo menos, quatro pes-
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soas ficaram feridas com gravidade e que não havia
policiamento para separar os torcedores.
El Mundo Deportivo, outro diário espanhol, cita a
preocupação do ex-jogador do Barcelona e atual Presidente do Vasco, Roberto Dinamite, com a segurança
dos jogadores para continuar a partida.
“Selvageria Mundial” foi o título do jornal esportivo argentino Olé. O texto lembra que, apenas dois
dias após o sorteio das chaves da Copa do Mundo de
2014, a sede do mundial é palco de cenas de terror.
O jornal italiano La Gazzetta dello Sport mostra
fotos do torcedor sendo espancado no chão e comenta
que aquele foi o ponto máximo da violência no estádio. Na França, o L’Equipe diz que o jogo válido pelo
Campeonato Brasileiro tornou-se um drama que foi
além do campo.
De fato, nada combina com o espírito de brasilidade, com o espírito de receber, com o espírito de
celebrar o esporte que é a paixão nacional, o futebol.
Eu sou uma torcedora, como grande parte dos brasileiros, mas eu não sou fanática. O fanatismo, talvez,
e a paixão exacerbada não justificam, sob nenhum
aspecto, a violência que ocorre e que aconteceu no
estádio em Joinville, uma cidade que eu conheço, uma
cidade pacata, uma cidade próspera, uma cidade que
é um exemplo de empreendedorismo, de desenvolvimento e de integração.
Ex-Prefeito de Joinville, ex-Governador de Santa
Catarina, temos aqui o grande Senador Luiz Henrique
da Silveira, que, talvez, esteja tão triste quanto todos os
outros joinvilenses. Uma cidade que tem o balé Bolshoi
e um festival de dança que o Brasil inteiro admira, Joinville, infelizmente, foi o palco dessa cena de barbárie.
Nós queremos, sinceramente, Senador Ruben
Figueiró, caros Senadores, fazer um esforço aqui no
Congresso, se for possível, para que o ambiente da
disputa esportiva, em 2014, seja de paz, de concórdia
e de confraternização.
Hoje, ouvi algumas preocupações. Porto Alegre
vai sediar quatro jogos. Mas o mais emocionante deles ou o que vai provocar a maior movimentação, sem
dúvida, será o último jogo, lá no Rio Grande do Sul,
entre a Argentina e a Nigéria.
Argentina é nossa vizinha, país amigo que tem
fronteira com o Rio Grande do Sul. Muitos, milhares
de torcedores argentinos, certamente atravessarão a
fronteira para assistir, em nosso Estádio Beira Rio, a
esse jogo que deverá ser emocionante. O bonito futebol argentino estará lá presente. Então, nós não queremos repetir, em 2014, nenhuma cena, nem mesmo
parecida com a que aconteceu ontem, que andou pelo
mundo inteiro, a cena daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Nós temos
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de resguardar todos: os torcedores, os jogadores, os
dirigentes, os turistas, os torcedores de futebol que
gostam de esporte, para que seja um espetáculo verdadeiramente bonito e consagrador em nosso País.
Aliás, eu queria até registrar, neste momento,
a manifestação da Presidente da República, Dilma
Rousseff, que condenou hoje as cenas de violência
que marcaram o jogo entre o Atlético Paranaense e o
Vasco nesse domingo. Em sua conta pessoal, no microblogue twitter, a Presidente da República afirmou
que vai conversar com o Ministro dos Esportes, Aldo
Rebelo, para assegurar a presença da Polícia dentro
das arenas de futebol. Aliás, isso está transcrito numa
informação distribuída pelo G1, que é um portal de informações do jornal O Globo.
Na avaliação da Presidente, não é possível mais
conviver com essa violência nos estádios. Todos nós
concordamos que a Presidente da República, como
autoridade maior do nosso País, tem a responsabilidade de assegurar.
Ela disse: “São chocantes as cenas de brigas entre torcedores no jogo. Essa violência vai contra tudo o
que acreditamos ser o futebol: um esporte de paixão,
mas também de tolerância. Paz nos estádios. O País
do futebol não pode mais conviver com a violência
nos estádios”, escreveu a Presidente na rede social.
Aliás, na noite de domingo, o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, divulgou nota repudiando a violência
na Arena Joinville: “Os responsáveis devem ser identificados e punidos, cumprindo-se o Estatuto do Torcedor, que prevê penas de reclusão e de banimento
dos estádios aos torcedores que cometerem atos de
violência.”, manifestou o Ministro do Esporte.
O Ministro disse que a Pasta irá procurar o Conselho Nacional do Ministério Público para buscar um
entendimento sobre a presença da polícia nos estádios.
A tenente-coronel da Polícia Militar de Santa
Catarina, Claudete Lehmkuhl, informou ao portal G1
que, no momento da briga, não havia policiais militares
dentro do estádio. Segundo essa autoridade da Polícia
Militar catarinense, o motivo para a ausência de policiamento foi uma determinação do Ministério Público
do Estado. Segundo ela, após a briga entre as torcidas, 160 policiais militares começaram a atuar dentro
da Arena Joinville e 20, fora do estádio.
Em nota emitida pela Polícia Militar de Santa Catarina, às 22 horas e 50 minutos de domingo, a corporação afirmou que esteve presente na parte externa
do estádio durante o evento, atendendo a uma ação
civil pública por parte do Ministério Público, que propôs
que o Poder Judiciário proíba a participação de policiais militares em atividades que fujam da competência constitucional da corporação. A nota afirma, ainda,
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que 113 policiais militares integraram as equipes de
policiamento ostensivo a pé, montado, de carros, motocicletas, helicóptero e resgate médico. Dentre esses
policiais militares, encontrava-se um efetivo composto
pelas guarnições de policiamento tático, inclusive com
reforço das cidades vizinhas, pronto para atuar em caso
de conflito. Essa atuação deu-se justamente quando
começaram os atos de violência entre os torcedores
das duas equipes.
Na noite de domingo, o Ministério Público catarinense afirmou que não fez nenhuma recomedação
ou ação que impedisse a Polícia Militar de atuar no
interior da Arena Joinville.
A assessoria de imprensa do Ministério Público
disse que uma ação civil pública que pede mudanças
estruturais na segurança do estádio foi protocolada no
dia 2, mas o Fórum de Joinville não havia aceitado o
pedido até a noite de domingo. Ainda segundo a assessoria, a ação não pede que policiais deixem de atuar
na Arena Joinville. Além disso, a ação só passaria a
ser uma determinação depois de aceita pelo Judiciário.
Convenhamos que não há, agora, justificativas
para essas demandas entre as competências e as instâncias dos Poderes. Executivo, que faça a parte e a
qual integra a segurança pública; o Ministério Público,
que fez uma solicitação; e o Poder Judiciário, que não
havia ainda acolhido. Em caso, imagino, em discussão
na Justiça, por prudência, certamente, houve essa determinação. Mas as investigações vão determinar as
causas que originaram todo esse processo.
Trago o tema aqui, juntamente com as condolências a Nelson Mandela, porque foi num estádio de
futebol, na última Copa do Mundo, que o ambiente de
conciliação se verificou mais uma vez, com a exortação e a reverência àquele grande líder. E nós aqui, no
domingo, três dias depois da morte de Mandela, estávamos vendo essas cenas que nós todos condenamos.
Não é um ato de civilidade. Futebol não é isso.
Futebol é entendimento, é congraçamento. Futebol é
uma festa também das suas manifestações, das suas
torcidas, e isso não é uma boa imagem que possamos levar.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora Ana Amélia, em primeiro
lugar, minhas felicitações pela oportunidade com que
conseguiu casar dois temas que parecem tão distantes e que a senhora juntou: a morte de Mandela com
a violência no estádio de Joinville. Realmente, foi um
gesto brilhante de oratória que tem tudo a ver. É uma
legitimidade porque, realmente, o Mandela foi um homem que soube usar o esporte para a paz dentro do
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seu país e que foi ovacionado dentro do estádio na
sua última aparição. Eu só queria, ao mesmo tempo
em que me solidarizo com a senhora em relação à
necessidade de pacificar nossos estádios – porque é
uma vergonha o que está acontecendo, uma tragédia,
Senador Ruben –, dizer que o que está acontecendo
nos estádios não é diferente do que está acontecendo
nas ruas. Nós, há muitos anos, já estamos numa guerra civil; numa guerra civil sem lados, numa guerra civil
sem ideologias, numa guerra civil sem propósitos, mas
numa guerra civil pelo descontentamento. Neste mesmo
dia, eu creio, em que houve a violência no estádio, um
grupo de jovens se reuniu em frente a um shopping,
propondo-se a invadi-lo. Foi preciso a polícia vir proteger o shopping em São Paulo. É claro que isso vai
continuar. É claro que, dispondo dos instrumentos de
mobilização, que são hoje os computadores conectados
pela internet, qualquer jovem ou grupinho de jovens
consegue reunir um grupo maior em qualquer lugar para
fazer o que quiser. Nós estamos com o pacto social que
faz um país funcionar em uma crise muito profunda. O
tecido social está se rasgando aqui e ali, inclusive nos
estádios, inclusive em manifestações, inclusive nesses
Black Blocs e tudo isso que está funcionando por aí
de uma maneira violenta. Ou despertamos ou vai ser
muito tarde, se é que já não é muito tarde, se é que já
não passamos a linha limite entre a possibilidade de
convivência social e de violência individual de pessoas
como esses de Joinville. Não é possível que a gente
continue sem perceber a gravidade da violência. Não
bastam as estatísticas mostrando que se morre mais
aqui por ano do que morreram americanos em toda a
Guerra do Vietnã, que durou 15 anos, eu creio. Basta
assistir à televisão. Não há um dia em que uma parte
considerável do tempo não seja utilizada para transmitir
gestos brutais, violentos de brasileiro contra brasileiro,
às vezes sem nenhuma razão, às vezes para roubar
qualquer coisa, como ontem, que, por R$160,00, colocaram um homem na mala do carro e saíram com
ele sequestrado. Todos os dias! Nós precisamos despertar. Mas, pelo menos, despertemos nos estádios,
pelo menos façamos com que este País não passe
vergonha na Copa do Mundo por conta de violência
nos estádios. Urge pacificar os estádios, mas urge pacificar o Brasil inteiro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Cristovam, eu queria lhe agradecer imensamente, porque suas preocupações, suas angústias e
sua percepção sobre a realidade atual são as minhas,
e eu diria que são as de muitos brasileiros que têm
consciência do momento que estamos vivendo.
Não foi sem nenhum sentido que aconteceram,
durante a Copa das Confederações, as manifestações
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que levaram milhares de brasileiros, especialmente
jovens, às ruas. Não foram apenas, em alguns casos,
atos de radicalismo ou vandalismo, mas foi uma manifestação de protesto, também, contra isto que V. Exª
costuma falar, contra a exclusão.
Então, eu queria lhe dizer que compartilho com
essas angústias de V. Exª e queria pedir ao Presidente que o aparte do Senador Cristovam constasse, na
íntegra, neste meu pronunciamento, porque ele dá um
valor adicional a essas observações, a essas apreensões e à nossa responsabilidade também no que
pudermos fazer.
É necessário discutir as competências relativas
a um evento desses de caráter privado. A justificativa
que algumas instituições estão dando é que, como o
estádio foi alugado pelo Atlético, passaria a ser uma
responsabilidade privada e, portanto, o Atlético teria
que contratar os seguranças particulares para ali fazer
a segurança e assegurar a tranquilidade, a paz, a não
violência no estádio.
Essa é uma discussão que se dá no âmbito da
área da segurança pública. Aqui nós estamos debatendo exatamente isto que V. Exª falou: esse caldeirão
que está fervendo e que, se explodir, poderá trazer
consequências muito mais danosas, não só limitadas
ao futebol, mas, como disse V. Exª, até em relação a
tentativas de invasão de um shopping center com muitas
pessoas lá dentro. O risco de haver um tumulto e vítimas, algumas até fatais, não só feridos, é muito grande.
Essas preocupações, como eu disse, já correram
o mundo. São cenas muito trágicas. A própria FIFA,
que é detentora da realização desse evento, de Genebra, condenou a violências nos estádios brasileiros,
mas alertou que o sistema de segurança da Copa do
Mundo será completamente diferente do que existe no
Campeonato Brasileiro e que o modelo já provou que
funciona, lembrando exatamente a questão da Copa
das Confederações.
As imagens da violência no fim de semana aqui
no nosso País, especialmente em Joinville, deram a
volta ao mundo, em parte abafando o espetáculo e
cortes do sorteio da Copa da sexta-feira.
Jornais estrangeiros chegaram a apontar a batalha campal no País da Copa, enquanto a imprensa inglesa alertou para a real imagem do futebol em
nosso País.
A FIFA, em uma resposta por e-mail ao jornal O
Estado de S. Paulo, deixou claro que esses acidentes
não devem ocorrer em nenhum estádio de futebol.
Isso é muito triste para o futebol brasileiro, segundo a
entidade. A FIFA e o Comitê Olímpico condenam qualquer forma de violência. Exatamente por isso nós aqui
estamos abordando.
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Aliás, o campeonato Brasileirão deste ano foi marcado por brigas, muitas brigas em arenas. O jornal O
Estado de S. Paulo disse que as brigas entre torcidas
dentro dos estádios marcaram esse campeonato. Em
São Paulo, um confronto no Morumbi entre são-paulinos
e corintianos, em 13 de outubro, terminou com várias
pessoas feridas. A torcida do Corinthians se envolveu
em pelo menos outra briga com vascaínos no estádio
Mané Garrincha, em 25 de agosto, aqui em Brasília.
Uma semana antes, houve pancadaria entre são-paulinos e flamenguistas na entrada da arena brasiliense. Aliás, alguns deles foram aqueles mesmos
torcedores que estiveram participando em Oruro, lá
na Bolívia, daquele jogo de triste memória.
Clássicos estaduais também tiveram bastante confusão. Quando o Atlético de Minas Gerais e o
Cruzeiro se enfrentaram em outubro, no mesmo dia
de São Paulo e Corinthians, no estádio Independência, cruzeirenses brigaram entre si e jogaram bombas
em atleticanos.
No Paraná, em 6 de outubro, vários torcedores
de ambos os times ficaram feridos num clássico entre
Atlético Paranaense e Coritiba. Torcedores do Goiás
brigaram entre si na arquibancada do Serra Dourada
durante o jogo com o Internacional lá do meu Estado,
o meu Inter. O atacante Walter se revoltou com os brigões e não comemorou um gol que marcou em protesto
contra o comportamento dos vândalos.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva basicamente tem punido os clubes dos brigões com perdas
de mando de campo. A medida, na prática, tem-se
mostrado inócua para conter a violência nos estádios.
Eu fui relatora aqui da Lei Geral da Copa, e um
dos debates que nós tivemos foi exatamente com o
Conselho Nacional do Ministério Público, que teve
uma atuação exemplar. O Ministério Público, juntamente com a CBF, havia feito um trabalho muito intenso
para reduzir a violência nos campos de futebol, que
era determinada, em muitos casos, pelo consumo de
bebida alcoólica. Depois daquele entendimento com
a CBF e os clubes e o próprio Ministério Publico, fizeram um termo de ajuste de conduta e passou-se a
abolir o consumo de bebida alcoólica. Agora, no contrato comercial com a FIFA, há, sim, a permissão para
o consumo de bebida alcoólica. Isso é cláusula contratual, é um negócio. O evento é um negócio, aliás, é
um grande negócio. Então, foi mantido, porque eu não
poderia, mesmo com toda a argumentação no Ministério Público e com a opinião pública também favorável
à proibição de bebida alcoólica, contrariar um acordo
internacional líquido e certo assinado pelo Governo
brasileiro. Eu não podia mudar as cláusulas daquele
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contrato, sob pena de uma má imagem do Brasil em
relação a esse contrato.
Então, explicamos, e ficou expressamente que a
liberação da bebida nos estádios será durante e exclusivamente os jogos da Copa de 2014. Foi a forma que
encontramos para assegurar aquele contrato e manter
as regras do jogo – como se diz, a segurança jurídica – e, por outro lado, preservar de novas violências.
Então, nós temos que continuar perseguindo
esses valores para que o futebol e a Copa de 2014
honrem o Brasil, e não um motivo de preocupação e
de violência.
Por fim, Sr. Presidente, não menos importante,
quero dizer que está marcado para o dia 11, agora – e
o Senador Paim, o Senador Alvaro Dias e o Deputado
Rubens Bueno também têm sido muito atentos neste processo –, no dia 11, o Supremo Tribunal Federal
retoma o julgamento do recurso que a Varig tem na
defasagem tarifária.
A Ministra Carmem Lúcia, que foi a Relatora, já
leu um brilhante voto, na sustentação que nós assistimos lá, todo ele, conferindo o direito não só à Varig,
mas também aos assegurados do Aerus. Essa é a
questão. Então, essa causa vai ser retomada depois
de sete meses de um pedido de vistas que o Ministro
Joaquim Barbosa solicitou. Ele teve essa autoridade.
Então, agora, vamos aguardar a Suprema Corte
de Justiça do País. Muitos já morreram e, inclusive, no
período dos sete meses, morreram comissários da Varig
esperando uma solução para esse problema que tem
um alcance social mais do que qualquer outro. O Estado falhou, e eles não podem ser penalizados por isso.
Quero, então, registrar e esperar que o Supremo
Tribunal Federal consiga, definitivamente, pôr um ponto
final nisso, que é também a aspiração dos membros e
dos associados do fundo Aerus.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senadora, se for possível um aparte e se o Presidente nos permitir.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pois não, Senador.
O SR. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– É para me solidarizar. Creio que V. Exª, com muita
oportunidade, traz este tema à tribuna. Nós estamos
acompanhando. V. Exª, eu e outros Parlamentares
acompanhamos o drama dos aposentados do Aerus
há muitos anos, sabemos do sofrimento deles. Sem
dúvida, muitos já se foram, carregando a injustiça para
a eternidade. E nós esperamos, agora, o Supremo Tribunal Federal. É a grande esperança, certamente. O
Governo tem decepcionado muito, tem desencantado,
o Governo tem prometido e não tem cumprido. Então,
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nós imaginamos que a grande esperança reside logo
ali, no Supremo Tribunal Federal. Espero que, no dia
11, quarta-feira, nós possamos ter uma boa notícia do
Supremo Tribunal Federal, para que essa notícia possa
fazer a alegria tardia dos aposentados do Aerus antes que o Natal chegue. Parabéns a V. Exª, Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Alvaro Dias.
Eu queria lhe agradecer muito por essa referência.
Muitos, lamentavelmente, não conseguirão ver porque
já faleceram. Nesse período de sete meses, pelo menos um comissário de bordo da Varig faleceu, e eu fiz
o registro daqui da tribuna.
São centenas e milhares que estão aguardando.
Cada vez que eu pego um voo, Senador Ruben Figueiró, há sempre um comissário que, por não poder viver
com a miserável esmola que lhe é conferida, tem de
continuar trabalhando, e a primeira coisa que pergunta
é: “Senadora, como está o nosso processo?”
Quando pego voo vindo de São Paulo para Brasília, quando pego voo daqui para Porto Alegre, ou de
Brasília para qualquer outro lugar, sempre há uma pessoa que trabalhou na Varig, e levantam essa questão.
Esse é mais um motivo da relevância desse ato,
e não só dos que estão aguardando em casa. Já fizeram greve de fome, já fizeram várias mobilizações. No
Aeroporto Santos Dumont, houve greve de fome. Eles
ficaram na sede da entidade para tentar sensibilizar.
Conseguiram, através daquela greve de fome, fazer
com que o Governo formasse um grupo de trabalho,
e a Advocacia-Geral da União está trabalhando nisso.
Esperamos que, agora, com essa decisão do
Supremo, de fato, haja um ponto final nisso.
Agradeço muito a referência do Senador Alvaro
Dias, que, antes de mim, junto com o Senador Paim...
Porque eu cheguei aqui em 2011 e peguei essa causa em 2011, quando a própria Ministra Carmen Lúcia
disse que estava pronto para fazer um acordo. Aliás,
o Governo pediu o acordo, e o acordo foi tentado. Aí a
Ministra teve de recomeçar tudo de novo, num processo
em que ela tinha demorado, no mínimo, três anos para
estudar e montar toda a argumentação para o voto dela.
Quando eu fui lá, ela declarou que tinha perdido todo
o serviço de análise e julgamento. Agora, esperamos
que isso esteja chegando ao fim.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Srª Senadora Ana Amélia, quero
me solidarizar com as homenagens que V. Exª prestou a Nelson Mandela. Aliás, no início do meu pronunciamento, também tive oportunidade de reverenciar
a memória daquele ilustre homem do nosso mundo.
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Quero também cumprimentá-la pela manifestação
que fez, candente, precisa, sobre os incidentes que
ocorreram lá em Joinville, Santa Catarina. Eu mesmo tive oportunidade de assistir a um trecho do jogo
entre o Atlético Paranaense e o Vasco. Para mim, foi
surpreendente aquele instante em que tudo se paralisou. Eu nem sabia por quê. Aí eu vi uma corrente de
torcedores de um lado e do outro se procurando para
se confrontarem, e aconteceu aquele triste episódio.
Realmente, isso deslustra muito o futebol brasileiro e a impressão que o exterior tem das nossas
torcidas, mas eu tenho absoluta certeza de que isso
não vai acontecer. É um triste exemplo.
Terceiro, quero também me solidarizar com a
manifestação de V. Exª, do Senador Alvaro Dias, com
relação aos aposentados da Varig. Espero que a decisão do Supremo Tribunal lhes seja favorável, porque
é uma questão de justiça.
A Mesa tem um requerimento do eminente Senador Paulo Paim, também assinado pelos Senadores
Ricardo Ferraço, José Sarney, Valdir Raupp, Ruben
Figueiró, Maria do Carmo Alves e Ana Amélia.
Eu convido os demais Senadores que se encontram nesta Casa, para se associarem a essa homenagem que o Senado Federal prestará à família de
Nelson Mandela.
Está aqui sobre a Mesa, à disposição de V. Exªs.
Consulto ao eminente Senador Cristovam Buarque, que está inscrito para falar nesse instante, se
falará pela inscrição ou pela liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Fora do microfone.) – Pela liderança.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Pela liderança.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Ruben Figueiró, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesses últimos dias, Senador, o
mundo assistiu – e, para surpresa nossa, assistiu como
se fosse natural – à imensa solidariedade internacional
em torno de uma figura humana.
Nós tomamos como natural essa solidariedade
geral, em todas as partes do globo, em relação a Nelson Mandela. Mas esse é um fenômeno muito raro. Eu
creio que nunca aconteceu isso. Quando Gandhi sofreu
o atentado e faleceu, não havia as comunicações que
há hoje, além disso era uma coisa da Índia, uma parte
do mundo a que a Inglaterra inteira era contra, porque
queria manter o império. Quando Luther King foi assassinado, ainda assim, era uma questão de uma parte
do mundo. João Paulo II era uma questão do Ocidente. A maior parte da população é budista, é hinduísta.
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O que houve com Mandela é um fato inusitado
em relação a qualquer outro personagem histórico, e
tenho certeza de que o Senador Paim está de acordo
comigo. Por isso cabe a pergunta: o que fez Mandela
chegar ao ponto de ser Mandela? Por quê? Qual é a
diferença dele?
Nós podemos ir atrás, por exemplo, do heroísmo:
27 anos isolado, e resistindo, resistindo. Nós podemos
ir para o lado da integridade física, mental, política de
sair do isolamento de 27 anos íntegro. Nós podemos
ir ao lado do seu espírito de bondade, a ponto de se
relacionar bem com seu carcereiro, de visitar a viúva
do primeiro-ministro que o mandou para a prisão, sem
mágoas. Nós podemos falar da sua lucidez, de como ele
decidia, como falava; do seu apego ao legítimo. Mesmo
quando a legalidade lhe deu direito a uma reeleição,
ele preferiu ficar sintonizado com a legitimidade de um
só mandato. Nós podemos falar da sua empatia – e
eu tive a chance de estar com ele duas vezes –, da
empatia do seu aperto de mão ou da sua voz na rádio
ou da sua aparição na televisão, conquistando todos.
Nós podemos falar de muitos aspectos que fizeram Mandela ser Mandela, mas nada disso, Senador
Paim, nada disso teria dado a dimensão que ele adquiriu
se ele não tivesse tido a possibilidade e a competência
de abolir o apartheid na África do Sul.
Se ele tivesse morrido na prisão, ficaria como
herói, seria um homem grande, mas não teria a imensidão que adquiriu. A imensidão veio do sucesso da
sua luta, ao fazer com que naquele país o acesso fosse
igual para brancos e negros, no sentido de brancos e
negros poderem andar na mesma calçada, o que não
podiam antes; de irem ao mesmo banheiro público, o
que era proibido; de tomarem o mesmo ônibus ou se
sentar nos assentos que estivessem vagos, independentemente de serem reservados para brancos ou
negros; da possibilidade de crianças brancas e negras
estudarem juntas ou de doentes brancos irem ao mesmo hospital de negros e vice-versa.
O tamanho do Mandela vem das suas características pessoais, mas também da coincidência histórica
de ele ter conseguido ser o Presidente que aboliu o
apartheid racial na África do Sul, fazendo dele essa
figura imensa, unanimidade mundial.
A tarefa dele foi cumprida, e ficou tarefa para os
que vierem depois: a tarefa de abolir a apartação, porque o apartheid é a segregação entre raças, a apartação é a segregação entre classes sociais. Na África
do Sul, ele conseguiu fazer com que brancos e negros
tenham acesso ao mesmo, mas pobres e ricos ainda
não têm acesso ao mesmo. E essa não era uma tarefa dele. É uma tarefa dos seus seguidores, dos seus
continuadores fazer com que a escola que, antes se-
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parava brancos e negros, e que já não separa, graças
a Mandela, agora não separe ricos e brancos.
E a África do Sul está fazendo esse esforço. A
África do Sul está caminhando para o dia em que o
acesso será igual também entre classes sociais na área
de educação. Para isso, diferentemente de nós, eles
têm um ministério preocupado apenas com a educação
das crianças. Eles não estão com um ministério que
mistura crianças e universitários, em que os universitários sempre ganham. Eles têm um ministério próprio
para a educação de base. E, segundo, Senador Paim,
eles têm um sistema nacional de educação. Eles não
deixaram o sistema ser municipalizado de tal maneira
que seja desigual ao longo do território sul-africano.
Nós ainda não fizemos isso. Nós não fizemos um
ministério que cuida da educação de base. Nós ainda reagimos à ideia da federalização da educação. É
como se estivéssemos à espera do nosso Mandela,
porque o nosso apartheid racial, explícito terminou com
a República, um ano depois da abolição da escravatura. Teoricamente, brancos e negros têm acesso aos
mesmos lugares no Brasil, diferentemente da África do
Sul pré-Mandela, só que, em 125 anos de República,
que vamos completar no próximo ano, nós não demos
os passos para que, no Brasil, haja o mesmo direito
de acesso entre ricos e pobres na escola sobretudo.
O próprio Mandela tem uma frase muito boa em
que ele diz: “A educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo.”
Obviamente, “para mudar mundo” significa fazer
com que nenhuma criança tenha carimbado se vai
para uma escola boa ou não. A África do Sul tinha um
carimbo, a cor, como o Brasil tem um carimbo, a conta
bancária do pai.
Cada criança que nasce no Brasil é carimbada
se vai ter uma boa escola ou se não vai ter uma boa
escola, ainda que algumas escapem disso. Mas vem
um carimbo. E o carimbo não é exatamente pela raça;
é pela classe social. E como a maioria dos pobres brasileiros é de negros, o carimbo termina ainda contendo um rasgo de raça, de classe social, de cor, e não
apenas de conta bancária.
Eu creio que temos falado muito nesses dias em
homenagem a Mandela, mas a grande homenagem a
Mandela seria dizer: nós estamos presentes no Brasil
para acabar com a apartação, como o senhor acabou
com o apartheid, fazendo com que nenhuma criança
nasça carimbada se vai ter ou não vai ter uma boa escola. Algumas vão ter, outras, não, pelo talento, pela
vocação, pela persistência, mas não será um carimbo;
será uma vontade própria, um desejo próprio, uma característica específica, mas não um carimbo.
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Esta seria a grande homenagem a Mandela: fazer
com que, 125 anos depois da proclamação da República, acabemos com o carimbo que nós colocamos
na testa de cada criança ao nascer, dizendo se ela vai
ter uma boa escola ou não.
Eu quero dar a minha contribuição, Senador Ruben. Por isso dizia há pouco ao Senador Alvaro Dias
que apresentei uma emenda substitutiva ao Plano Nacional de Educação.
Senador Alvaro, na hora de votar, se a minha
emenda não for considerada, o que é muito provável, vou votar no seu parecer, que nós aprovamos na
Comissão de Economia, mas com a sensação de um
Parlamentar abolicionista que, em 1871, votasse na
Lei do Ventre Livre, mas tendo apresentado a sua proposta de abolição. A gente votaria pela Lei do Ventre
Livre, votaria pela Lei do Sexagenário, mas o desejo
mesmo seria a abolição.
Para mim – e posso obviamente estar enganado
do ponto de vista técnico –, essa abolição viria de um
programa que fizesse todas as escolas do Brasil públicas com a mesma qualidade, com salários iguais para
os professores, com um concurso que selecionasse
igualmente os professores de cada cidade, com exigências iguais para os professores em qualquer cidade, com equipamentos da mesma qualidade. Não vejo
outra maneira de se fazer isso a não ser colocando a
educação de base nas mãos do Governo Federal, para
quebrar a desigualdade brutal que nós temos entre as
cidades. É tão grande a desigualdade entre a receita
dos Municípios quanto é a desigualdade entre pessoas
ricas e pobres no Brasil.
Na sexta-feira, eu dei entrada, por coincidência
no dia seguinte à morte de Mandela, a uma emenda
substitutiva. Não sei dizer por que não dei entrada antes, por que não discuti isso antes. As coisas foram
levando a isso, e eu preferi apresentar emendas parciais, pequenas emendas. Quando se discutiu o projeto na Comissão de Economia, elas não foram aceitas; quando discuti na Comissão de Educação, não fui
oportuno. Eu agora vou dar entrada à minha proposta.
Há pouco deixei um exemplar com o Senador Ricardo
Ferraço, deixei outra proposta com o Senador Alvaro
Dias e vou mandar uma para cada Senador. Que pelo
menos fique registrado que eu votarei a favor da Lei
do Ventre Livre que o Senador Alvaro Dias traz com o
seu parecer, mas o meu desejo mesmo seria uma lei
de abolição da apartação educacional no Brasil.
É um gesto que eu já venho fazendo há tempo.
Por coincidência, termina sendo um gesto de simpatia,
de homenagem a essa figura que foi a maior de todas
no horizonte de vida da gente. Acho que eu nasci um
ano antes da morte de Gandhi. Posso dizer, então, que
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é a mesma geração. É claro que Martin Luther King
foi assassinado, e nós estávamos já adultos. Essas
são duas das maiores figuras, mas nenhuma foi igual
a Mandela e nenhuma certamente será no horizonte
de vida da gente.
Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de
passar a palavra ao Senador Paim e, depois, ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Cristovam, eu não poderia deixar de fazer
um aparte. Eu sei que hoje a Senadora Ana Amélia e
outros Senadores usaram a tribuna e fizeram também
a justa homenagem a Mandela. Como estava aqui na
sexta, eu o fiz na sexta, mas não poderia deixar de
fazer um aparte a V. Exª. Uma das frases, de fato, de
Mandela é essa que V. Exª usa com muita propriedade:
a revolução mesmo, a revolução do combate à miséria,
na busca por justiça, como disse Mandela, passa pela
educação. Mas há uma frase da atual esposa dele, da
atual companheira, que o acompanhou até o último minuto, com um carinho enorme – e o mundo reconhece.
Ela disse que um dia Mandela falou o seguinte para
ela: “Aquilo que conta na vida não é o simples fato de
termos vivido; é a diferença que fizemos na vida dos
outros.” Acho que essa frase tem uma profundidade
muito grande. Se V. Exª me permitir, tem outra dele que
eu li também e que vou ler aqui aproveitando o seu
aparte. Disse Mandela:
Quando penso no passado, no tipo de coisas
que me fizeram, fico furioso, mas, mais uma
vez, isso é apenas um sentimento. O cérebro
sempre domina e diz-me “tens um tempo limitado aqui nesta terra e deves tentar usar esse
período para transformar o teu país naquilo
que ele mais deseja”.
Ou seja, vá abolindo o sentimento de vingança e
saia de forma propositiva para transformar o teu país
naquilo que é o teu sonho. Mandela era isso, Mandela era magnífico. Era um libertador, um homem que
conseguiu reunir o mundo em torno de si e teve esta
grandeza: chegou ao poder não pelo poder nem ficou
brigando pelo poder. Ele sai do poder, não se preocupa
em fazer sucessor, não é candidato e sai pelo mundo
a pregar aquilo que ele acredita que é a igualdade, a
liberdade, a justiça, a partir, claro, da história que ele
mesmo escreveu na semeadura bonita do jardim da
vida, que ele podou, cuidou, zelou, que foi a África do
Sul. Meus parabéns a V. Exª. É um aparte simbólico,
mas não poderia deixar de fazê-lo pelo carinho que
eu tenho pelas suas posições. Muito obrigado, Senador Cristovam.

DEZEMBRO
DE 2013
Terça-feira 10 92871

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Paim.
Passo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Senador Cristovam Buarque, lembro-me de afirmação
de Mandela no contexto desse debate sobre educação.
Disse ele: “Recuso-me a falar de futuro sem que estejam
presentes os que o viverão.” Creio que essa frase deve
nos inspirar no momento de votarmos, quarta-feira, o
Plano Nacional de Educação. Nós estaremos deliberando sobre o futuro do País. Estaremos deliberando,
tendo como objetivo os jovens que viverão esse futuro.
V. Exª ousa, quer avanços significativos e importantes.
Nós procuramos compatibilizar o desejo de avançar
mais com as possibilidades de aprovar alguns avanços.
E veja que fizemos no nosso relatório 101 alterações
em relação ao documento que recebemos. O Senador
Vital do Rêgo me afirma que, no substitutivo que pretende apresentar em nome do Governo, acolhe 48 das
alterações que propusemos. Mas há muito a se rejeitar,
e certamente nós não estamos melhorando o sistema
educacional ao recusarmos avanços importantes. Se
não podemos chegar onde V. Exª advoga chegar, pelo
menos um pouco antes, mais próximo de onde V. Exª
deseja chegar. E é o que tentamos com o nosso relatório, que terá certamente o apoio de V. Exª. Mas nós
lamentamos, é uma grande oportunidade que desperdiça o Senado. Certamente nós estaríamos embalando
o sistema educacional do País a um momento mais
adequado diante da grandeza deste País. Enfim, Senador Cristovam, vamos aguardar a quarta-feira, mas
desde já o nosso desencanto em relação ao desperdício de oportunidade, uma vez que nós poderíamos
decretar um salto de qualidade extraordinário no sistema educacional do Brasil. Vamos desperdiçar essa
oportunidade? Aguardamos a quarta-feira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente, em relação ao
que falou o Senador Alvaro, eu quero dizer, Senador
Alvaro, que o seu trabalho foi exemplar. Se eu tivesse
sido o relator, eu não conseguiria fazer mais. Por isso
eu prefiro me guardar para ser o provocador, e não
o relator. É uma opção. Então, não tenha dúvida, eu
vou votar com o seu relatório, mas vou deixar minha
marca, tentando fazer com que alguns aceitem e que
se discuta se não seria o momento.
E lamento se forem feitos recuos diante da proposta a que V. Exª chegou. É como se a sua proposta,
como eu disse, seja a da Lei do Ventre Livre; e eu quero a da abolição. Mas a proposta que estão querendo
apresentar é uma Lei do Ventre Livre que só começaria depois do segundo filho; o primeiro filho continu-
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aria escravo. Nós não podemos deixar um recuo em
relação a sua proposta.
Finalmente, Senador, eu quero chamar a atenção aqui para algo que eu disse: O Mandela se fez
imenso por ter conseguido abolir o apartheid; não foi
a prisão apenas.
A nossa Presidenta Dilma foi presa. Ela esteve
anos presa. Não foram 27 anos, mas ficou anos. E olhe
que o que ela sofreu na prisão – não conheço detalhes
da prisão do Mandela – pode ter sido pior do ponto de
vista da tortura, mas ela não conseguiu, não quis, não
levou adiante o fim da apartação no Brasil. Ela não fez,
nesses três anos, o dever de casa para que o acesso
à educação fosse igual para crianças ricas e crianças
pobres. Não daria tempo, em quatro anos, de fazer em
todo o Brasil, mas daria tempo de ter feito pelo menos
em umas 400 cidades brasileiras, pelo menos da maneira como eu proponho que esse programa vá sendo
implantado. Mandela ficou na história por tudo que ele
foi, mas, sobretudo, pela vitória, pelo gesto, pela capacidade, pela firmeza, pela vontade de acabar – como
acabou – com o apartheid.
Vamos nós acabar com a apartação, que é menos brutal do ponto de vista racial – embora tenha um
conteúdo também racial –, mas é igualmente brutal do
ponto de vista da exclusão.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – V. Exa, Senador Cristovam
Buarque, tem a minha integral solidariedade quanto
ao conteúdo da mensagem que faz a respeito da personalidade marcante de Nelson Mandela e também
quanto à abordagem que faz sobre a educação. Eu
sou profundo admirador da sua luta. Eu o considero
um apóstolo da educação em nosso País. Minhas homenagens permanentes a V. Exa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Tem a palavra, pela ordem, a
eminente Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu fiquei muito feliz,
Senador Ruben Figueiró, porque o Senador Cristovam
Buarque, que desceu da tribuna, é um incansável defensor e batalhador da educação.
E, por falar em educação, eu recebo aqui a visita
do Vice-Prefeito do Município de Teutônia, que, junto
com outro Município, o de São Lourenço, foram os únicos dois Municípios do Rio Grande do Sul agraciados
com o prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar,
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no ano de 2013. Esse prêmio é conferido pela ONG
Ação Fome Zero.
Eu fico muito feliz de receber aqui o Vice-Prefeito Evandro Biondo, do PMDB, que, junto ao Prefeito,
Renato Altmann, do meu Partido, o PP, formam uma
parceria que continua dando certo.
Quero saudar também a Inara Böhmer, que é
a Secretária de Educação, porque um prêmio dessa
natureza orgulha aos gaúchos.
Eu queria que mais Municípios, Senador Paim
– que também concorda com a saudação a vocês –,
também tivessem esse prêmio Gestor Eficiente da
Merenda Escolar, porque isso é muito importante, é a
base também de uma boa educação e da inclusão de
que tanto fala o Senador Cristovam aqui.
Então, eu faço questão de fazer este registro em
homenagem aos vitoriosos, às crianças de Teutônia e
ao Município de Teutônia.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – A Mesa se solidariza com a
homenagem que V. Exª, Senadora Ana Amélia, presta ao Sr. Vice-Prefeito de Teutônia e a Srª Secretária
de Educação.
Sejam bem-vindos a esta Casa da República
do Brasil.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, como
orador inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde a última semana – sobretudo no último
fim de semana –, vêm ocorrendo manifestações em
nosso País sobre essa marcante liderança, eu diria, da
civilização humana que foi Nelson Mandela.
Assistimos, na sexta-feira, muitas manifestações
aqui do Senado. E hoje V. Exª também faz registros
sobre a obra extraordinária de Nelson Mandela, por
tudo o que representou, não apenas para a África do
Sul, mas por tudo o que deixou de legado para a civilização humana: as características da sua luta, da sua
jornada empreendida com absoluta perseverança e
determinação, não obstante as enormes dificuldades
que viveu ao longo da sua construção pelas liberdades, pela justiça social, trabalhando vigorosamente e
conseguindo virar a página perversa do apartheid na
África do Sul.
Nesse mesmo fim de semana, nós tivemos a
conclusão da Rodada de Bali, na Indonésia, liderada
pelo nosso Embaixador brasileiro Roberto Azevedo,
Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio.
Foi uma reunião com a representação de 159 países, Estados que para lá enviaram suas missões para,
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na prática, combaterem um tipo de apartheid que gera
consequências em todo o mundo: a ausência de uma
integração plena no comércio multilateral que possa
possibilitar a ascensão econômica, a ascensão social, a
prosperidade de muitos países em fase de construção
e que possa gerar oportunidades. Quando você solta
os gargalos e os elos dos impedimentos na integração
do comércio multilateral, você possibilita a ascensão
de milhares, de milhões de pessoas a uma vida digna.
E, quando se fala da vida e da jornada de Nelson Mandela, fala-se de dignidade, essa é a palavra
que talvez resuma de forma incontestável a sua luta.
Trata-se do primeiro acordo da história da Organização Mundial do Comércio, uma organização
que nasceu, em 1995, como resultado da Rodada do
Uruguai, entre 1986 e 1994, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, criado logo no pós-Segunda Guerra.
Todos nós sabemos o quanto que os empecilhos
à livre negociação e comercialização têm impedido que
o nosso País possa participar de maneira mais ativa
de mercados importantes. Vejamos o potencial, por
exemplo, da União Europeia, que, sozinha, somente
em commodities, importa por ano mais de US$120 bilhões. Portanto, com a ausência de oportunidades, com
a existência de muitas barreiras que se apresentam
no tempo de várias formas, há o impedimento de que
nossos produtos possam alcançar esses mercados.
E esta é a tarefa da Organização Mundial do
Comércio: criar uma regra civilizatória entre os países
para que eles possam ampliar a integração e, dessa
forma, ampliar também a geração de oportunidades.
Assim, o que se conquistou em Bali, no último
fim de semana – embora aquém das expectativas, é
verdade –, de forma original, nem por isso deixou de
ser merecidamente saudado como avanço, um avanço
de singular importância e significado.
A alternativa, que seria sair de Bali sem um entendimento, era por demais sombria, quase seria,
certamente, o começo do fim do desejado sistema
multilateral de comércio com base em regras e atento
a diferentes graus de desenvolvimento dos diversos
atores internacionais. Evidente que essas regras não
podem ser simétricas, porque é preciso que você considere a condição específica de cada país, de cada
economia, pois não é possível ter a mesma regra para
circunstâncias e conjunturas diferenciadas.
Não concluir minimamente esse tratado em Bali
seria como se voltássemos ao estado da pedra: a lei
do mais forte contra o mais fraco ou de todos contra
todos. A Organização Mundial do Comércio tem a tarefa
de criar regras que possam estabilizar a relação entre
os países, considerando, evidentemente, seus diversos
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níveis de crescimento, mas não apenas isso, mas também de desenvolvimento, o que é muito mais amplo.
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, acompanhei,
naturalmente, com toda atenção, os preparativos e
os desdobramentos dessa etapa vital da reunião da
Organização Mundial do Comércio, na Indonésia. Sabemos que, se Bali fracassasse, isso representaria
uma ferida quase irreversível, possivelmente mortal,
para todo sistema multilateral de comércio tal como
hoje o conhecemos. Isso porque, além das pressões
advindas de uma conjuntura econômica internacional
pouco favorável, na qual ainda são sentidos os solavancos e rescaldos da crise econômica que abateu o
mundo a partir de 2008, é do conhecimento de todos
que o mapa-múndi comercial está em processo de
radical e veloz redesenho. Nele se mostra patente a
preferência por grandes acordos bilaterais, regionais,
birregionais ou até mesmo plurirregionais de que são
exemplos os tratados de livre comércio em gestação
entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, por exemplo; o Tratado de Parceria Transpacífica
que congrega os tigres asiáticos, a China e o Japão,
além de potências ocidentais, incluindo Estados Unidos e a União Europeia; e tantas outras tentativas, até
arrojadas e ousadas, como se se preparassem para
o mundo sem o arranjo verdadeiramente global para
regular, fomentar, o comércio internacional.
Aqui mesmo na América do Sul, com extraordinária preocupação, que, pela primeira vez – creio eu
–, nós estamos assistindo a uma divisão clara entre
a América do Sul do Atlântico e América do Sul do
Pacífico.
O pessimismo que rondava a Rodada de Bali
era, naturalmente, justificado e chegou a merecer, por
parte do Embaixador Roberto Azevêdo, diretor-geral
da instituição, uma evidente ameaça de cancelamento
da reunião na Indonésia.
O Embaixador Roberto Azevêdo tinha a clara
percepção de que o fracasso da Rodada de Bali, da
Organização Mundial do Comércio, representaria mais
que o simples adiamento das promessas que inspiraram o lançamento da Rodada já em 2001. Pasme, Sr.
Presidente, em 2001! O fracasso em Bali sacramentaria
a visão de que o comércio e o próprio sistema multilateral organizado em torno da Organização Mundial do
Comércio se teriam inviabilizado ou, ainda, se tornado irrelevantes. Vale lembrar que, desde 2008, essas
negociações estavam emperradas. As conferências
ministeriais realizadas em Genebra, em 2009 e 2011,
terminaram em impasse.
De fato, embora muito aquém das ambições desejadas na Rodada de Doha, a realidade é que o
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acordo costurado pelo Embaixador brasileiro, Roberto
Azevêdo, na undécima hora da Conferência de Bali,
assegura uma sobrevida importante à Organização
Mundial do Comércio.
O resultado mais festejado da referida conferência foi o acordo de desburocratização do comércio, que
prevê a redução de barreiras alfandegárias e a consequente facilitação à entrada de bens nos diversos países membros da Organização Mundial do Comércio.
Estima-se, por diversas fontes de elevada reputação e credibilidade, que o acordo alcançado em
Bali tenha o potencial, nos avanços vindouros e consequentes, de injetar na economia mundial US$1 trilhão, além de criar cerca de, pelo menos, 21 milhões
de empregos, dos quais, 18 milhões de empregos e
oportunidades nos países desenvolvidos.
É disso que se trata. Essa é a consequência efetiva da possibilidade e da janela aberta nessa reunião
na Indonésia, em Bali, coordenada e liderada pelo
Embaixador brasileiro Roberto Azevêdo.
Evidentemente, agora, com a conclusão da Rodada de Bali, as nossas atenções estarão na direção
de continuar acompanhando a conclusão, por assim
dizer, das nossas propostas que deverão ser entregues agora, até o final do mês de dezembro, numa
negociação aberta, desde 2004, entre o Brasil e os
países que compõem o Mercosul e a União Europeia.
Um acordo muito importante para que possamos expandir as fronteiras e as relações comerciais do nosso
País. Evidentemente que não podemos estar a desejar
acordo por acordo. É claro que o acordo que nos interessa, o acordo que interessa não apenas ao Brasil,
mas o acordo que interessa ao Mercosul é o que está
sendo construído, concebido, liderado pelo Chanceler
Figueiredo e pelo Ministro Fernando Pimentel.
Portanto, acordo por acordo, não faz e não tem
sentido – e a meu juízo, o Ministro Pimentel tem liderado com absoluta firmeza a necessidade de não
perdermos a oportunidade desse mandato que se encerra agora no mês de dezembro –, em que pesem as
diferenças conjunturais das economias dos países que
têm assento no Mercosul – Brasil, Argentina, Bolívia,
Venezuela –, em que pesem as nossas diferenças, é
fundamental que, sobretudo a Argentina, possa apresentar a sua lista e, se não o fizer, que o Brasil possa
seguir adiante, não perdendo, portanto, a oportunidade
daquilo que representa o mercado da União Europeia
para os brasileiros. Ora, se a Argentina, em razão de
escolhas, a meu juízo, equivocadas, que fez na sua
macroeconomia, não está em condições de acompanhar o Brasil, o Brasil deve ir, o Brasil não pode prescindir do seu acesso, não pode prescindir de assinar
esse tratado, esse acordo, e os outros países vão no
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tempo em que considerarem adequados; mas seria,
de fato, uma enorme frustração se nós, mais uma vez,
encerrássemos essas nossas negociações sem que
isso pudesse representar novas expectativas e horizontes para o Brasil e para os países que compõem
conosco o Mercosul.
É importante frisar que essa é uma negociação
que ocorre, Senador Cristovam Buarque, desde 2004.
Estamos, portanto, há muitos anos trabalhando nessa
negociação; e é importante frisar que outras negociações regionais estão acontecendo e com muito mais
velocidade. Vejam, por exemplo, o acordo da Aliança
para o Pacífico,
Em poucos meses, Chile, Colômbia, Peru e México conseguiram consignar uma plataforma de negociação coletiva de modo a ampliar os espaços dos
seus arranjos econômicos. E nós estamos, desde 2004
– estamos em 2013 –, lá se vão nove anos! Esse é um
tempo incompatível com a velocidade dos dias atuais.
Então, após a conclusão da reunião da Organização Mundial do Comércio na Indonésia, nós vamos acompanhar com muita intensidade aquilo que o
nosso País estará fazendo ainda neste mês em prol
de ampliar as expectativas dos arranjos econômicos
brasileiros. É o mês de dezembro, é o deadline para
que possamos concluir a nossa negociação entre o
Mercosul e a União Europeia.
Ouço com prazer o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Ricardo Ferraço, este é uma
tema que deveria merecer uma atenção muito maior de
todos nós. Dezembro é o deadline para essa relação
Mercosul e Comunidade Econômica, mas nós precisamos, ao longo dos próximos meses, ou até anos, mas
não muitos, discutir qual é a estratégia que a gente
quer nas relações globais do Brasil no comércio internacional na linha do que o senhor falou. Não estamos
vendo qual é a posição do Brasil em relação à cooperação do Atlântico Norte. Qual vai ser a repercussão
disso para o Brasil? Não estamos vendo – o senhor
citou também – como vamos estar diante dessa Aliança do Pacto do Pacífico. Vamos ficar excluídos, veja
bem, do Atlântico Norte e do Pacífico? Vamos ficar limitados apenas ao Mercosul? Ou melhor, o Mercosul
vai ficar limitado apenas ao Mercosul? Isso é extremamente perigoso! Essa data limite de dezembro é um
pedacinho muito pequeno, a meu ver, do que temos
que construir olhando o longo prazo de 20, 30 50 ou
mais anos das relações econômicas do Brasil no exterior. E nós não estamos vendo esse debate ser feito
pelas autoridades do Governo, que, pelo menos, não
repartem conosco as suas preocupações. Não estamos sabendo quais são as linhas básicas. A sensação
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que temos é de que estamos prisioneiros de pensar o
mundo como ele era 30 anos atrás, quando começou
o Mercosul. Não é mais daquele jeito. Então, quanto
ao próprio Mercosul, sem virarmos as costas para os
outros, sem cairmos na tentação de nos ligarmos individualmente aos outros blocos, precisamos trabalhar a
relação dos nossos países que hoje estão no Mercosul
com os outros grandes blocos que estão surgindo e
que podem nos deixar isolados.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – O Mercosul, Senador Cristovam Buarque, a meu juízo, é mais do que importante para o nosso País. Nos últimos dez anos, a corrente de negócios
cresceu muito, cresceu dez vezes, cresceu mais do que
o fluxo e a corrente de negócios entre muitos blocos.
Em que pese tudo isso, o Mercosul é insuficiente
para o tamanho de um País como o nosso, que, por ser
a mais importante economia da América do Sul, precisa
ir adiante. Em que pese o Mercosul ser importante, ele
é insuficiente para que nós possamos seguir adiante.
É como se o Mercosul fosse destino e não opção, até
porque grande parte daquilo que o Mercosul importa
do nosso País são produtos manufaturados. Noventa
por cento daquilo que o Mercosul importa do Brasil são
produtos manufaturados, ou seja, aproximadamente
um quarto daquilo que nós produzimos em nossas
indústrias é exportado para o Mercosul.
Isso causa uma extraordinária preocupação porque a conjuntura econômica em alguns dos nossos
parceiros é bastante fragilizada. Então, é preciso, concordando com V. Exª, colocarmos um olhar para muito
além daquilo que nós estamos conseguindo consolidar
com os nossos parceiros do Mercosul.
Por isso se faz importante essa aliança com os 28
países que compõem a União Europeia, porque pode
representar uma expansão da presença do nosso País
e dos nossos arranjos econômicos.
O Ministério das Relações Exteriores começa a
sinalizar com uma referência à construção do chamado
Livro Branco da Política Externa Brasileira. Em bom
momento, o Ministério da Defesa o fez.
Nada mais é do que um plano estratégico para
a política externa brasileira, até porque política externa não é matéria de Governo, é matéria de Estado e
precisa ser compreendida como um ciclo muito mais
amplo do que este ou aquele governo.
É nossa pretensão, evidentemente, compartilhar
com os nossos pares na Comissão e fazer um profundo
debate. Estamos organizando isso, inclusive em parceria com a UnB, com o Departamento de Políticas
Internacionais, para que, em conjunto, nós possamos
passar em revista a política externa brasileira, suas
escolhas, suas opções, suas ameaças e suas opor-
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tunidades, à luz daquilo que está acontecendo e com
muita velocidade nesse novo redesenho da política
externa global.
Eu espero que no ano de 2014 nós possamos já
iniciar um calendário com esses debates na Comissão de Relações Exteriores, trazendo para dentro do
Senado o debate a respeito da construção do Plano
Estratégico da Política Externa Brasileira, que precisa
ouvir não apenas o Congresso Nacional, mas as entidades, ouvir também a Academia, ouvir a sociedade
para que possa ser uma política apropriada por todos
aqueles que têm responsabilidade coletiva neste País,
sobretudo com este tema, que é um tema decisivo para
o futuro do nosso País.
Ouço, com prazer, a eminente Senadora Ana
Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Caro Senador Ricardo Ferraço, ilustre Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, amanhã, o Senado paraguaio deve votar a presença da Venezuela no
Mercosul. É um ato relevante por todo o problema que
aconteceu com a saída do país do bloco, e a aprovação
é um sinal de boa vontade e de disposição do novo governo paraguaio, sob a liderança do Presidente Horacio
Cartes, que esteve aqui nesta Casa e foi recepcionado pelos Senadores, no sentido de um fortalecimento,
com a presença de todos, a despeito das divergências
ideológicas que eventualmente possa fazer. Está-se falando agora da relevância das questões comerciais, e
o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, manifestou a necessidade desse acordo
entre a União Europeia e o Mercosul, que se arrasta
há muito tempo. Já como jornalista, Senador Ferraço,
eu acompanhava essas questões, e o que se dizia era
o seguinte: o grande nó estava no setor agropecuário,
porque a Europa é altamente protecionista, e evidentemente nós somos concorrentes naquilo que a Europa
quer continuar protegendo, o que, aliás, nós deveríamos fazer. Mas eu penso que por essas iniciativas,
primeiro, do Paraguai, abrindo a entrada da Venezuela,
e a manifestação e o interesse da União Europeia de
aproximar os dois blocos, porque os acordos são entre
blocos, e se o Brasil assumir essa liderança, como ele
reconheceu – a posição brasileira é extremamente favorável a esse acordo –, e se fecharmos, dependendo
da lista de exceções que teremos, vai ser um acordo
de grande significado. E queria concordar com V. Exª
na referência à capacidade que está tendo o principal
líder da OMC, o Embaixador Roberto Azevêdo. Eu
acho que a presença brasileira num organismo dessa
envergadura, para nós, é extremamente importante,
especialmente nesse momento. Parabéns, Senador
Ricardo Ferraço.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Eu quero crer que, inclusive para o futuro do Mercosul, esse acordo com a União Europeia
em bases que possam atender aos nossos interesses
mútuos, aos interesse mútuos do Mercosul, do Brasil,
aos interesses mútuos da União Europeia, são decisivos
para que o Mercosul possa justificar a sua existência.
O Brasil hoje está limitado a praticamente três acordo
internacionais: com Egito, com Israel e com Irlanda. São
acordos importantes, mas absolutamente insuficientes
para justificar e sustentar o vigor da economia que é
o sétimo ou o oitavo Produto Interno Bruto no mundo.
Portanto, sem perder a visão de longo prazo, sem
perder a visão estratégica das escolhas que estamos
fazendo, e as suas consequências em relação ao nosso
isolamento ou a nossa integração com a corrente global
de comércio internacional, nós não podemos perder a
oportunidade de encerrarmos esse mês de dezembro
pelo menos entregando a nossa lista.
O Mercosul precisa entregar a sua lista. Eu tenho
visto um esforço por parte do Chanceler Figueiredo,
por parte do Ministro Pimentel da Indústria e do Comércio, e é fundamental, sobretudo para a Argentina,
onde hoje nós temos mais dificuldade e que ainda não
entregou a sua lista. Se a Argentina não entregar a
sua lista, isso pode emperrar as negociações, porque
o mandato concedido é para a negociação em bloco.
E se a Argentina não entregar a sua lista ou se a sua
lista for incompleta, essa negociação pode estar fadada ao fracasso.
Portanto, precisamos entregar as nossas propostas e aí, sim, precisamos sentar à mesa com a
União Europeia por tudo o que ela pode representar
de oportunidade e de possibilidade para os diversos
arranjos econômicos do nosso País.
Muito obrigado a S. Exª Senadora Ana Amélia
pelo aparte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Ricardo Ferraço,
desejo cumprimentá-lo pelo discurso que pronunciou.
Quero dizer a V. Exª que a exaltação que fez com
relação à Rodada de Bali foi extremamente interessante
e esclareceu aspectos que nós aqui desconhecíamos.
A importância dela tem uma transcendência muito
grande, sobretudo com relação ao nosso País. E creio
que agora as portas estão abertas para o negócio internacional, digamos assim.
Quero dizer a V. Exª também, quando aborda a
questão do Mercosul, que eu tenho uma opinião um
pouco diferente. Eu sinceramente não vejo hoje mais
razão de o Brasil estar no Mercosul. Os obstáculos
que a nossa parceira Argentina tem criado para o
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Brasil resultam nessas dificuldades que V. Exª está
relatando agora.
Eu almejo, sinceramente, que seu otimismo se
realize e que a Argentina entregue essa famosa lista,
mas o kirchnerismo é uma coisa que me parece inarredável. V. Exª precisa convencer primeiro a Presidente
Cristina. Se o conseguir, nós, realmente, teremos um
acordo com a União Europeia.
V. Exª tem meus cumprimentos.
O próximo orador inscrito é o eminente Senador
Alvaro Dias.
Tem V. Exª a palavra pelo tempo que o desejar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente Ruben Figueiró, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes da aridez do tema que
pretendo abordar hoje, a saudação a paranaenses que
visitam o Congresso Nacional: Amauri Paske, o Danilo
e o Henrique, acompanhados da sergipana Ina.
Sejam bem-vindos ao Senado Federal!
Sr. Presidente, quantas vezes comparecemos a
esta tribuna para denunciar a existência, nos porões
da política suja, de uma fábrica de dossiês para achincalhar biografias mesmo que bem escritas ao longo
do tempo. Quantas vezes viemos a esta tribuna para
protestar contra especialistas que, se aproximando o
período eleitoral, acionam a usina de dossiês com a
calúnia e a difamação como armas a alvejar adversários.
Hoje venho à tribuna exatamente para confirmar
a existência dessa usina de dossiês sustentada pelo
Governo. A revista Veja traz...
Eu sei que muitos não gostam que eu suba a
esta tribuna com a revista Veja em mãos, mas é inevitável. Não é por prazer; é por dever. A revista Veja faz
referência a livro a ser publicado pelo ex-Secretário
Nacional de Justiça Romeu Tuma Júnior, Assassinato
de Reputações – Um Crime de Estado.
Romeu Tuma Júnior faz referência a essa fábrica
de dossiês instalada e operando a pleno vapor no núcleo do Governo Federal, uma usinagem por demais
conhecida.
As revelações feitas pelo Delegado Romeu Tuma
são gravíssimas, trouxeram à tona fatos gravíssimos.
Aliás, o ex-secretário de Justiça retira, deste incrível
armário de crimes praticados nos últimos anos, alguns
esqueletos que ainda não haviam sido retirados e tenta dizer ao País que há capítulos não escritos na história do mensalão e do assassinato de Celso Daniel,
quando prefeito de Santo André. São capítulos ainda
não escritos e que o País espera sejam ou possam ser
escritos. Quem sabe o livro bomba anunciado neste
final de semana possa determinar o início de revelações importantes para o País.
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Aliás, nós estamos hoje protocolando, Sr. Presidente, um requerimento para ouvir Romeu Tuma Júnior
no Senado Federal. Queremos um depoimento oficial,
para, na sequência, se necessário, adotarmos as providências necessárias para a responsabilização civil
e criminal, se criminosos existirem em razão destas
revelações bombásticas veiculadas pela revista Veja
no final de semana.
O Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, está
encaminhando ao Ministro José Eduardo Cardozo, da
Justiça, um ofício em que pede a instauração dos procedimentos para a investigação oficial. Se o Sr. Romeu
Tuma Júnior se dispuser a comparecer à Comissão de
Constituição e Justiça do Senado e falar sobre essas
denúncias, ser questionado sobre elas, eventualmente
apresentar documentos que comprovem a sua veracidade, já que, como um policial de larga experiência,
certamente não faria denúncias irresponsáveis, é possível que possua material de prova consistente, que
ofereça a ele a autoridade suficiente para denunciar
com a coragem com que está denunciando.
O livro de Tuma Júnior expõe práticas rotineiras
e orquestradas, que demonstram uma faceta abominável da engrenagem oficial. Ou seja, o PT usa o Governo para disseminar dossiês apócrifos e perseguir
os seus adversários.
A democracia não pode conviver com essa arquitetura marginal, ditando os traços da máquina de
Estado. Ações ilícitas dessa natureza atentam contra
o Estado democrático de direito e solapam as instituições democráticas.
Por essa razão, o requerimento que protocolamos hoje faz referência, Sr. Senador Ruben Figueiró, à
matéria publicada pela Veja, intitulada “O livro bomba”,
cujo teor são as revelações de Romeu Tuma Júnior.
Segundo a matéria:
Durante três anos, o Delegado de Polícia Romeu Tuma Júnior conviveu diariamente com
as pressões de comandar essa estrutura, cuja
mais delicada tarefa era coordenar as equipes,
para rastrear e recuperar no exterior dinheiro
desviado por políticos e empresários corruptos.
Pela natureza de suas atividades, Tuma ouviu
confidências e teve contato com alguns dos
segredos mais bem guardados do País, mas
também experimentou um outro lado do poder
– um lado sem escrúpulos, sem lei, no qual o
Governo é usado para proteger os amigos e
triturar aqueles que são considerados inimigos.
Entre 2007 e 2010, período em que comandou
a Secretaria, o Delegado testemunhou o funcionamento desse aparelho clandestino, que
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usava as engrenagens oficiais do Estado, para
fustigar os adversários.
A máquina de moer reputações seguia um
padrão. O Ministério da Justiça recebia um
documento apócrifo, um dossiê ou um informe
qualquer sobre a existência de conta secreta
no exterior em nome do inimigo a ser destruído.
A ordem era abrir imediatamente uma investigação oficial, depois alguém dava uma dica
sobre o caso a um jornalista. A divulgação se
encarregava de cumprir o resto da missão.
Enfim, são revelações que mostram a apropriação da máquina do Estado por um grupo que a coloca
a seu próprio serviço.
O requerimento apresentado, solicitando a realização de audiência pública, se reveste de grande
oportunidade uma vez que o delegado Romeu Tuma
Júnior diz estar disposto a demonstrar que, na Secretaria Nacional da Justiça, foi instado a dar curso a
dossiês fabricados contra adversários.
Portanto, nós não queremos antecipar providências judiciárias. Nós queremos ouvir o ex-secretário para
que ele possa detalhar as denúncias, ser questionado
e, se possível, se puder, apresentar material de prova
que dê consistência às suas denúncias.
Eu vejo que, na matéria, ele faz referência a um
dossiê que foi amplamente divulgado no País à época
da CPI dos Cartões Corporativos. Ensejou, inclusive,
um inquérito na Polícia Federal. Diz ele:
O PT usava o meu laboratório para fazer dossiês. A ex-Ministra Erenice Guerra foi inocentada, em 2012, desse tipo de acusação. Mas
eu sustento, com o nome que herdei do meu
pai: havia, sim, uma fábrica de dossiês em
via de ser normatizada, que inviabilizei com
a mudança do laboratório para a estrutura da
secretaria. Estavam usando o meu laboratório para fazer um dossiê contra a finada Ruth
Cardoso, mulher do ex-Presidente Fernando
Henrique, e, obviamente, contra o governo do
seu marido.
À época, soube-se que o objetivo desse dossiê
era amedrontar a oposição, que presidia a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cartões Corporativos. Esse dossiê foi sutilmente remetido a órgãos de
imprensa e, inclusive, ao meu gabinete, através do
computador de um dos meus assessores. Depois, foi
veiculado amplamente no País, ensejando a abertura
de inquérito da Polícia Federal, como diz Tuma Júnior,
concluído em 2012, sem a responsabilização daqueles
que formataram esse dossiê no âmbito da Casa Civil
do governo de então.
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Enfim, é preciso que esses fatos sejam esclarecidos devidamente: grampo telefônico, dossiês, a
tentativa de inibir a oposição, de calar a oposição, a
tentativa de comprometer Ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, são revelações que ganham o
contorno de bombásticas, mas que não podem permitir a passividade, o silêncio, a omissão, a conivência
e a cumplicidade das autoridades do Legislativo e do
Poder Judiciário especialmente.
Eu concedo ao Senador Cristovam Buarque um
aparte, com satisfação.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Alvaro Dias, ontem à noite,
quando eu li essa matéria, eu confesso que fiquei estarrecido e, ao mesmo tempo, com o choque daquilo que
chamam por aí de já visto, no passado. Eu lembrei com
muita semelhança, Senador Ruben, dos depoimentos
do Deputado Roberto Jefferson, naquela época. É a
declaração acusativa de alguém de dentro do Governo; não são acusações de jornalistas ouvindo pessoas,
muitas vezes fontes não divulgadas, protegidas pelo
sigilo. Não. Desta vez, não é um trabalho de jornalistas,
ouvindo informações de pessoas, de quem ninguém
sabe exatamente quem é. Não, é alguém de dentro do
Governo, em um livro. Ou seja, traz a responsabilidade
do nome e traz o privilégio do cargo que ocupava. Eu
me lembrei muito, Senador Alvaro Dias, de Roberto
Jefferson, quando fez aquelas declarações bombásticas de R$4 milhões para comprar Deputados, e que
ninguém levou a sério. Eu lamento que não esteja aqui
alguém do Governo para se manifestar. Inclusive, eu
creio que deveria ser do máximo interesse do Partido
dos Trabalhadores convocar para que seja ouvido aqui o
Delegado Tuma. Ninguém deve ter mais interesse nisso
do que o Partido dos Trabalhadores para desmoralizar
as declarações dele, para mostrar que o que ele disse
não resiste a uma análise. Eu espero que o Partido
dos Trabalhadores tome a iniciativa antes mesmo do
PSDB. Se não tomar, eu acho que o PSDB tem toda
a razão, todo o direito de fazer isso o mais rápido possível também. Ali, há declarações – estou falando de
uma matéria –que realmente são muito preocupantes.
Imagine quando o livro inteiro for lido! O que não há ali
que possa nos surpreender? Eu insisto que o Partido
dos Trabalhadores deveria convocar ou convidar, se for
o caso, o Delegado Tuma para se explicar, para dizer,
provando, aquilo que ele colocou no livro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Cristovam, pela contribuição de V. Exª.
Nós já protocolamos esse requerimento, e aproveito a sugestão de V. Exª para apelar a fim de que o
PT possa permitir, inclusive, que esse requerimento
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seja aprovado extrapauta na próxima quarta-feira, para
que Tuma Júnior possa comparecer, o mais rapidamente possível, ao Senado, já que estamos no final deste
período, deste ano legislativo. Seria muito importante.
É exatamente o que nós desejamos: aprofundar os esclarecimentos e, quem sabe, se for possível, conhecer
provas que possam dar consistência a essas denúncias, que certamente não são irresponsáveis, porque
quem tem larga experiência policial, como Tuma Júnior,
certamente não faria denúncias sem ter a consciência
de estar denunciando com responsabilidade.
Eu concedo, ao Senador Roberto Requião, com
prazer, o aparte que solicita.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – O Senador Alvaro Dias sabe que eu acredito que
uma das funções do Congresso Nacional é a fiscalização do Executivo. Então, eu me coloco numa posição
favorável a qualquer aprofundamento da investigação.
Mas eu pessoalmente gostaria de chamar a Veja também para depor, seus responsáveis. O proprietário da
Veja faleceu, mas estão lá os seus filhos. Eu conheço
em profundidade essa história de destruição de reputações. V. Exª lembra, quando eu fui o Relator da CPI
dos Títulos Públicos, a famosa CPI dos Precatórios,
em que mostrei a lavagem de dinheiro, a remessa para
o exterior, que a Veja me dedicou três ou quatro páginas, com fotografia de corpo inteiro da minha mulher,
dizendo que eu tinha remetido dinheiro para o exterior,
um processo de lavagem de dinheiro. O jornalista era
um tal de Oltramari, se não me engano, se não me
esqueci do nome dele. Ele entrou em contato comigo.
Eu mostrei a origem do dinheiro, era a venda de um
apartamento do meu sogro em São Paulo, e a minha
mulher tinha mandado, em um banco oficial, a parte
da sua irmã, que morava e ainda mora, nos Estados
Unidos, casada com um americano. Não adiantou rigorosamente nada. Depois da Veja, nós merecemos
também algumas páginas da IstoÉ no mesmo sentido.
Bom, eu vim a descobrir que o tal do Oltramari, depois,
era ligado ao Marconi Perillo e ao Cachoeira, naquele
processo de corrupção do governo do Perillo. E nós
nunca conseguimos levantar isso. Então, essa prática
de destruição de reputações é uma prática da Veja
também. Seria interessante a gente verificar essa tal
usina de dossiês. Que contato essa usina de dossiês
tem com Oltramari, com o Civita, com a revista Veja,
com a Época e a IstoÉ. Eu nunca consegui uma resposta, tanto que, desde aquela época, eu brigo pelo
direito de resposta, preenchendo a lacuna deixada
pelo fim da Lei de Imprensa para que a gente possa
defender a reputação das pessoas acusadas. Este
processo de destruição de reputações é um processo
muito conhecido. As denúncias da Veja são graves, mas
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não são menos graves a história do seu envolvimento
nesse tipo de patifaria. Se me fosse possível, eu faria
um adendo convocando a Veja e IstoÉ para explicar a
indústria de fabricação de dossiês falsos para desmoralizar acusações sérias e desmontar reputações. Mas,
de qualquer forma, coerente com a minha posição, eu
me somo à tarefa do Congresso Nacional e do Senado
da República de aprofundar quaisquer investigações.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Requião, da mesma forma, eu não colocaria
nenhum obstáculo à convocação de representantes da
imprensa para esclarecer denúncias que são veiculadas
com grande repercussão no País. Mas, nesse caso, há
um livro, o livro de autoria de Romeu Tuma Júnior. É
nesse livro que faz as denúncias, independentemente
da entrevista concedida à revista. Nós estamos pretendendo priorizar o essencial. Nesse caso, o essencial é o que Tuma denuncia através de um livro, que
denominou de Assassinato de Reputações. O título do
livro: Assassinato de Reputações.
Eu concedo ao Senador Casildo Maldaner, com
prazer, o aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Eu quero aproveitar esse momento Senador
Alvaro Dias, para colocar duas situações: uma que V.
Exª provoca, quer dizer, traz um relato de uma revista
de circulação nacional muito conhecida e que deve
merecer um cuidado. E V. Exª propõe, inclusive, um
requerimento para que se faça uma audiência e se
ouça através do que o próprio filho do Romeu Tuma,
que é o Romeu Tuma Júnior, como delegado da Polícia Federal, delegado desse setor, encarregado, e
expõe no livro. E através da Veja, em circulação, como
conhecida, se possa trazer às claras. Ao mesmo tempo, o Senador Requião, até por circunstâncias que
têm acontecido, ele também sugere até que certas
circunstâncias, certos casos se possa também fazer
com que... Inclusive, o Senador Requião propôs aqui,
e foi aprovado na Casa, o direito à resposta, porque
muitas vezes alguma pessoa é achincalhada por uma
razão ou outra e, para conseguir que saia alguma coisa de correção no rodapé não é fácil. Requer-se na
Justiça, e leva muito tempo, é a coisa mais difícil que
tem. E, hoje, por lei, devem os órgãos de comunicação
ir fazendo, devem dar o mesmo direito de resposta no
mesmo espaço e assim por diante. Eu acho que isso
serve para nós criarmos a transparência mais forte
no Brasil. Eu quero lhe cumprimentar, porque isso aí
vai trazer às claras, vai trazer o que um delegado da
Polícia Federal e chefe de um setor escreve, e que a
revista publicou. Se por acaso aquilo que escreveu e
publicou e se o que a revista divulgou não tiver procedência, ela vai ter que dizer o porquê. Vamos criar
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uma transparência para o Brasil. Quando nós formos
ler alguma coisa num jornal, numa revista, em algum
documento, isso vai merecer mais credibilidade. Por
isso, quero cumprimentá-lo, Senador Alvaro Dias, porque aí nós vamos criar mais, vamos dizer assim... Na
Nação, muitas vezes, a gente ouve as coisas, e é dito
que isso é coisa de... Não, não é. Se falou, vamos ter
de ter cuidado. Em ambos os casos, se a revista não
confirmar as fontes, não divulgá-las, aí vai ficar complicado. Eu acho que esse vai ser um serviço para a
Nação. Acho que esse vai ser um serviço para o Brasil. Vamos colocar isso, não só para alimentar, não só
para criar espaços. Eu acho que é alguma coisa que
vem ajudar o Brasil. V. Exª, numa segunda-feira, como
hoje, traz um tema desses para começar a semana. E
isso tem importância para quem escreve, para quem
diz e para quem divulga. Antes de divulgar, vamos
assimilar. Se divulgou, deve ter responsabilidade, e
isso é bom para o Brasil. O que V. Exª traz, o Senador
Requião questionou, e isso valoriza o pronunciamento
de V. Exª, valoriza a questão abordada por V. Exª, sem
dúvida alguma. Eu sei que o Senador Requião está
querendo falar. S. Exª não pode me apartear, mas a
V. Exª sim. Acredito que S. Exª, como Vice-Presidente
do Mercosul – S. Exª foi eleito agora –, vai ajudar a
abrilhantar o tema de hoje, à tarde, inclusive com a
participação do ilustre Professor Cristovam Buarque,
que ouvi há pouco. Eu andava de carro e o escutava
pela Rádio Senado.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – O Senador Alvaro Dias já entendeu que vai ter
de nossa parte, da Bancada do PMDB presente aqui,
representada por mim e pelo Senador Casildo, o mais
amplo apoio, mas eu vou me esforçar para fazer a exumação de Roberto Civita nesse processo. As calúnias
anteriores e as patifarias cometidas contra mim nunca foram respondidas. Nunca houve um espaço para
a resposta. E me refiro também à verdadeira usina de
detração em que se transformou a Veja e a Imprensa
Nacional. Mas eu jamais negaria a assinatura numa
investigação desse porte.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– O importante é não nos calarmos diante desses fatos, não ficarmos passivamente assistindo, coniventes
e cúmplices, a tudo o que ocorre. Nós não nos podemos conformar mais com esse conceito arraigado de
que, no Brasil, nos últimos anos, o crime existe, mas
não existe criminoso.
Um livro está sendo editado agora, com denúncias da maior gravidade, tentando escrever capítulos
ainda não escritos em escândalos que sacudiram o
País, como o do mensalão, o do crime de Santo André
e outros. É por essa razão que contamos com o apoio,
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sim, de partidos do Governo, para que esses fatos
sejam considerados importantes no Senado Federal.
O ex-Senador e atual Deputado Roberto Freire,
Presidente do PPS, telefonou-me hoje, sugerindo que
os partidos de oposição agissem conjuntamente. E ele
tem razão. A ação conjunta de partidos de oposição
confere importância maior a essa ação que cobra esclarecimentos. É por isso que o Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, está encaminhando ao Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, um apelo para que
instaure procedimentos, a fim de que os fatos sejam
esclarecidos.
É o País que exige isso. É a democracia que requer essa postura. Essa é uma exigência da sociedade
brasileira. O Brasil não pode ser um grande armário
cheio de esqueletos. Os crimes que ocorreram devem
ser desvendados. Há crimes insolúveis. Ou o crime
de Santo André não é um crime insolúvel até hoje? O
ex-Secretário de Justiça afirma taxativamente que é
insolúvel, em função da denúncia que faz, ao denunciar que se trata de crime político o desaparecimento
do ex-Prefeito de Santo André Celso Daniel.
Eu concedo o aparte ao meu Líder, Senador
Aloysio Nunes, com prazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Líder Alvaro Dias, quero cumprimentá-lo pelo discurso que faz hoje, sempre muito
oportuno, atual, eloquente, tocando um ponto muito
sensível da situação política em que vivemos, que
é a utilização não das estruturas, mas de elementos
das estruturas do Estado – não quero comprometer
a instituição Polícia Federal –, com o patrocínio de interesses puramente partidários. Agora, a reportagem
publicada na revista Veja traz, na verdade, um segredo de polichinelo. Quem é que não sabia que a fabricação de dossiês era um dos esportes prediletos do
petismo? Nós sabíamos. V. Exª citou em seu discurso
vários casos que já foram amplamente noticiados. Em
um deles, seus autores receberam do Presidente Lula,
de quem eram comensais, o epíteto carinhoso de aloprados, numa forma de passar a mão na cabeça. São
aloprados, são pobres aloprados que compraram um
dossiê fajuto contra o candidato da época ao Governo de São Paulo, José Serra, pagando mais de R$1
milhão. E, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu,
de onde veio esse dinheiro, o que aconteceu com os
aloprados. Mas não é o único caso. Todos os episódios
que foram mencionados na revista Veja foram arquicomentados, como a fabricação do dossiê em relação
às contas do Palácio da Alvorada no tempo em que o
Presidente Fernando Henrique era o primeiro magistrado da Nação, como a quebra do sigilo das contas
de familiares do...
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – José Serra.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ...nosso companheiro José Serra, como
o dossiê Cayman. São coisas absolutamente conhecidas. E mais: há uma prática muito comum que, evidentemente, não é retratada nessa reportagem, que é uma
triangulação existente entre petistas, geralmente Parlamentares petistas – isso se dava no governo anterior
–, com duas ou três figuras carimbadas do Ministério
Público Federal – quem não se lembra do Procurador
Luiz Francisco? – e com órgãos de imprensa. Levavam um dossiê para um órgão de imprensa, aquilo se
transformava em notícia, e a notícia se transformava,
depois, num pedido de investigação por parte do Ministério Público. Essas investigações nunca foram concluídas, aliás, mas permaneciam sempre pairando sobre
a cabeça dos adversários: “Olha, Fulano está sendo
investigado”. Essa é uma prática recorrente. Espero
que esse requerimento, que V. Exª apresenta em boa
hora, seja aprovado. Estaremos na Comissão de Justiça para pedir ao Presidente, inclusive, que o coloque...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Extrapauta.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Pediremos que o coloque já na pauta,
para deliberação nesta semana, para que se ouça o
Delegado Romeu Tuma, de modo, inclusive, a poder
separar, dentro da Polícia Federal, o joio do trigo: quem
são os policiais que se prestam a esse tipo de operação
na sombra, de operação de baixa Polícia, e aqueles que
são, realmente, dedicados ao cumprimento da missão
nobilíssima da Polícia Federal. Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Aloysio. V. Exª fez referência
a outro dossiê que, certamente, é do conhecimento do
Secretário Romeu Tuma Júnior. É evidente que ele não
revelou tudo à revista Veja. Certamente, seu livro não
deve ignorar aquele episódio ocorrido em São Paulo,
quando apareceu, Senador Ruben Figueiró, no Hotel
Ibis, na capital paulista, uma mala com R$1,7 milhão,
dinheiro que foi mostrado a todo o País pelas emissoras
de TV, de onde surgiu, como disse o Senador Aloysio,
o epíteto de aloprados, uma forma carinhosa de denominar marginais a serviço de interesses eleitoreiros.
Aliás, quem foi responsabilizado? Quem comandou aquela ação? De onde veio aquele dinheiro? Isso
faz parte deste jogo brasileiro dos últimos anos: reconhecem a existência do crime, mas desconhecem a
existência dos criminosos. Os criminosos não foram
apanhados, não foram identificados, não foram responsabilizados, não foram punidos.
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É por essa razão que o Senado não se pode
omitir. Esta não é uma convocação, porque imprópria,
mas é um convite que se formula, para que o Delegado
Romeu Tuma Júnior possa apresentar aqui elementos
consistentes que reafirmem, com autoridade, as denúncias que foram veiculadas nesse fim de semana.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, na esperança de que o País possa ter no Senado Federal
o intérprete das suas aspirações, tentando elucidar
fatos que não podem permanecer na penumbra da
ignorância. Se há capítulos não escritos do mensalão,
se há capítulos não escritos do assassinato de Santo
André, nós precisamos contribuir para que eles possam
ser escritos, em nome do respeito ao povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Alvaro Dias, a proposição de V. Exª será, naturalmente, analisada pela
Mesa, com a consideração que merece.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Eu gostaria de comunicar a V. Exªs
que se encontra sobre a mesa o seguinte comunicado.
Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012, de iniciativa da Presidência da
República, que aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE) e dá outras providências.
A Presidência comunica que ao Projeto foram
apresentadas as Emendas nºs 1-CAE (Substitutivo);
2-CCJ (Substitutivo); e 3-CE (Substitutivo), como conclusão, respectivamente, dos pareceres das Comissões
de Assuntos Econômicos, de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Educação, Cultura e Esporte.
Foram oferecidas, perante a Mesa, as Emendas
nºs 4-PLEN (Substitutivo) e 5-PLEN (Substitutivo), de
autoria dos Senadores Vital do Rêgo e Cristovam Buarque, respectivamente.
A matéria encontra-se incluída na pauta do dia
11 de dezembro e tramita em regime de urgência, nos
termos do Requerimento nº 1.446, de 2013.
São as seguintes as Emendas:
EMENDA
Nº 4 – PLEN (SUBSTITUTIVO)
(ao PLC nº 103, de 2012)
Aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE, com vigência por dez anos, a contar da
publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas
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ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.
Art. 2º São diretrizes do PNE:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais,
com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual;
IV – melhoria da qualidade da educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania,
com ênfase nos valores morais e éticos em que
se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, científica, cultural
e tecnológica do País;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção
do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX – valorização dos profissionais da educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei
serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE,
desde que não haja prazo inferior definido para metas
e estratégias específicas.
Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei
terão como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, o censo demográfico e os
censos nacionais da educação básica e superior, os
balanços do setor público nacional e as contas nacionais, mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei.
Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de
suas metas serão objeto de monitoramento contínuo
e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I – Ministério da Educação – MEC;
II – Comissões de Educação da Câmara dos
Deputados e de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal;
III – Conselho Nacional de Educação – CNE;
IV – Fórum Nacional de Educação.
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no
caput:
I – divulgar os resultados do monitoramento e
das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;
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II – analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o
cumprimento das metas;
III – analisar e propor a revisão do percentual de
investimento público em educação.
§ 2º A cada dois anos, ao longo do período de
vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com
informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os
estudos e pesquisas de que trata o art. 4º, sem prejuízo
de outras fontes e informações relevantes.
§ 3º Durante a vigência deste PNE, o investimento
público em educação será ampliado progressivamente,
de forma a atingir, no mínimo, os percentuais de 7%
(sete por cento) e 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País, no quinto e no décimo anos
de vigência desta Lei, respectivamente.
§ 4º A meta progressiva do investimento público
em educação será avaliada no quarto ano de vigência
do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei, para
atender às necessidades financeiras do cumprimento
das demais metas.
§ 5º O investimento público em educação a que
se refere o art. 214, inciso VI, da Constituição Federal,
e a meta 20 do anexo desta Lei, engloba os recursos
aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal
e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como os recursos aplicados nos
programas de expansão da educação profissional e
superior, inclusive na forma de incentivo e isenção
fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no
exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches,
pré-escolas e de educação especial na forma do art.
213 da Constituição Federal.
§ 6º Será destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal,
além de outros recursos previstos em lei, a parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, na
forma de lei específica, com a finalidade de assegurar
o cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput
do art. 214 da Constituição Federal e ao que dispõe o
§ 3º do art. 5º desta Lei.
Art. 6º A União promoverá a realização de pelo
menos duas Conferências Nacionais de Educação
até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo
Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no
âmbito do Ministério da Educação.
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§ 1º O Fórum Nacional de Educação, além da
atribuição referida no caput:
I – acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;
II – promoverá a articulação das Conferências
Nacionais com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem.
§ 2º As conferências nacionais de educação
realizar-se-ão com intervalo de até quatro anos entre
elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE
e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente.
§ 3º Serão realizadas Conferências Estaduais,
Distrital e Municipais de Educação no período de vigência do Plano Nacional de Educação, em consonância
com o estabelecido nos Planos Estaduais e Municipais
de Educação e em articulação com as Conferências
Nacionais de Educação.
§ 4º As Conferências de que trata o § 3º deste
artigo fornecerão insumos para avaliar a execução do
Plano Nacional de Educação e subsidiar a elaboração
do Plano para o decênio subsequente.
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das
estratégias objeto deste Plano.
§ 1º Caberá aos gestores federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas
governamentais necessárias ao alcance das metas
previstas neste Plano Nacional de Educação.
§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei
não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem
a cooperação entre os entes federados, podendo ser
complementadas por mecanismos nacionais e locais
de coordenação e colaboração recíproca.
§ 3º Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão mecanismos para
o acompanhamento local da consecução das metas
deste PNE e dos planos previstos no art. 8º.
§ 4º Haverá regime de colaboração específico
para a implementação de modalidades de educação
escolar que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais, linguísticas, étnico-educacionais
e territoriais das comunidades indígenas e quilombolas, assegurada a consulta prévia e informada a essas
comunidades.
§ 5º Será criada uma instância permanente de
negociação e cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios.
§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração
entre os Estados e seus respectivos Municípios incluirá
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a instituição de instâncias permanentes de negociação,
cooperação e pactuação em cada Estado.
§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração
entre os Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a
adoção de cooperação territorial.
Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar ao Poder Legislativo competente seus correspondentes planos de educação,
ou a adequação dos planos já aprovados em lei, em
consonância com as diretrizes, metas e estratégias
previstas neste PNE, no prazo de um ano contado da
publicação desta Lei.
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:
I – assegurem a articulação das políticas educa
cionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;
II – considerem as necessidades específicas das
populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural;
III – garantam o atendimento das necessidades
específicas na educação especial, assegurado
o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.
IV – promovam a articulação interfederativa na
implementação das políticas educacionais.
§ 2º Os processos de elaboração e adequação
dos planos de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo,
serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Poder Legislativo competente
projetos de leis específicas para os seus sistemas de
ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação,
no prazo de dois anos contados da publicação desta
Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local
já adotada com essa finalidade.
Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados
de maneira a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas
e estratégias deste PNE e com os respectivos planos
de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.
Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
constituirá fonte de informação para a avaliação da
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qualidade da educação básica e para orientação das
políticas públicas desse nível de ensino.
§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o
caput produzirá, no máximo a cada dois anos:
I – indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos estudantes apurado em
exames nacionais de avaliação;
II – indicadores de avaliação institucional, relativos a características do corpo docente, do corpo
técnico e do corpo discente, a infraestrutura das
escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e
os processos de gestão, entre outras relevantes.
§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para
avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que agreguem
os indicadores mencionados no inciso I do § 1º, não
elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado,
de cada um deles.
§ 3º Os indicadores mencionados no § 1º serão
estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede
escolar, unidade da Federação e em nível agregado
nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada
a publicação de resultados individuais e indicadores
por turma, que fica admitida exclusivamente para a
comunidade do respectivo estabelecimento e para o
órgão gestor da respectiva rede.
§ 4º Cabem ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP a elaboração e o cálculo dos indicadores referidos no § 1º
e do Ideb.
§ 5º A avaliação de desempenho dos estudantes
em exames, referida no inciso I do § 1º, poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo
de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal,
nos respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação
do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade
metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência
e ao calendário de aplicação.
Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono
ano de vigência deste PNE, a União apresentará, conforme disposto no art. 9º, I, da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e
estratégias para o próximo decênio.
Art. 13. O poder público deverá apresentar, contados dois anos da publicação desta Lei, projeto de lei
específica para instituir o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas
de ensino, em regime de colaboração, para efetivação
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das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional
de Educação.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO
Metas e Estratégias
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
cinquenta por cento das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste PNE.
Estratégias:
1.1) definir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
metas de expansão das respectivas redes públicas de
educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais;
1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE,
seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as
taxas de frequência à educação infantil das crianças
de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda
familiar per capita mais baixo;
1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para
a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
manifesta;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do
PNE, normas, procedimentos e prazos para definição
de mecanismos de consulta pública da demanda das
famílias por creches;
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração
e respeitadas as normas de acessibilidade, programa
nacional de construção e reestruturação de escolas,
bem como de aquisição de equipamentos, visando à
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil;
1.6) implantar, até o segundo ano da vigência
deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em parâmetros
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura
física, o quadro de pessoal, as condições de gestão,
os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade,
entre outros indicadores relevantes;
1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em
creches certificadas como entidades beneficentes de
assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública;
1.8) promover a formação inicial e continuada
dos profissionais da educação infantil, garantindo, pro-
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gressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior;
1.9) estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e teorias educacionais no
atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
1.10) fomentar o atendimento das populações do
campo e das comunidades indígenas e quilombolas
na educação infantil nas respectivas comunidades, por
meio do redimensionamento da distribuição territorial
da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta
prévia e informada;
1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, assegurando a
educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;
1.12) implementar, em caráter complementar,
programas de orientação e apoio às famílias, por meio
da articulação das áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das
crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.13) preservar as especificidades da educação
infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros
nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa
escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6
(seis) anos de idade no ensino fundamental;
1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças
na educação infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em colaboração
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;
1.15) promover a busca ativa de crianças em
idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, preservando o direito de opção
da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;
1.16) estimular o acesso à educação infantil em
tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a
5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
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Meta 2: universalizar o ensino fundamental de
9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
Estratégias:
2.1) apresentar ao Conselho Nacional de Educação, por iniciativa do Ministério da Educação, até o
final do segundo ano de vigência deste PNE, ouvida
a sociedade mediante consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada ano do ensino fundamental;
2.2) pactuar, entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, no âmbito da instância permanente de
que trata o art. 7º, § 5º, desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino fundamental;
2.3) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e de proteção à
infância, adolescência e juventude;
2.4) fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceito e violência na escola, visando
ao estabelecimento de condições adequadas para o
sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as
famílias e com órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e de proteção à
infância, adolescência e juventude;
2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que
combinem, de maneira articulada, a organização do
tempo e das atividades didáticas entre a escola e o
ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e
das comunidades indígenas e quilombolas;
2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico,
incluindo adequação do calendário escolar de acordo
com a realidade local, identidade cultural e com as
condições climáticas da região;
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta
regular de atividades culturais para a livre fruição dos
alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação
e difusão cultural;
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2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares
dos filhos por meio do estreitamento das relações entre
as escolas e as famílias;
2.10) estimular a oferta do ensino fundamental,
em especial dos anos iniciais, para as populações do
campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta
do ensino fundamental, garantida a qualidade, para
atender aos filhos de profissionais que se dedicam a
atividades de caráter itinerante;
2.12) oferecer atividades extracurriculares de
incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades,
inclusive mediante certames e concursos nacionais;
2.13) promover atividades de desenvolvimento
e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto
educacional e de desenvolvimento esportivo nacional.
Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento
escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas
pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio
de currículos escolares que organizem, de maneira
flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho,
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se
a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais;
3.2) apresentar ao Conselho Nacional de Educação, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final
do segundo ano de vigência deste PNE, proposta de
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para cada ano do ensino médio, ouvida a sociedade
mediante consulta pública nacional;
3.3) pactuar, entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, no âmbito da instância permanente de
que trata o art. 7º, § 5º, desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino médio;
3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais,
de forma regular, bem como a ampliação da prática
desportiva, integrada ao currículo escolar;
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3.5) manter e ampliar programas e ações de
correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do
acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas
como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a
reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível
com sua idade;
3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, fundamentado em matriz de referência
do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas
estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema de
Avaliação da Educação Básica – SAEB, e promover
sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação
básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro
e fora da escola, e de avaliação classificatória, como
critério de acesso à educação superior;
3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional,
observando-se as peculiaridades das populações do
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e
das pessoas com deficiência;
3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento
e o monitoramento do acesso e da permanência dos
jovens beneficiários de programas de transferência
de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao
aproveitamento escolar e à interação com o coletivo,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do
trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos
de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
3.9) promover a busca ativa da população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde
e de proteção à adolescência e à juventude;
3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens,
na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos,
e adultos, com qualificação social e profissional para
aqueles que estejam fora da escola e com defasagem
no fluxo escolar;
3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos
turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender
a toda a demanda, de acordo com as necessidades
específicas dos alunos;
3.12) desenvolver formas alternativas de oferta
do ensino médio, garantida a qualidade, para atender
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aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades
de caráter itinerante;
3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial,
por orientação sexual ou identidade de gênero, criando
rede de proteção contra formas associadas de exclusão;
3.14) estimular a participação dos adolescentes
nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou comunitários, nas formas complementar
e suplementar, e de escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nos termos do artigo
208, inciso III, da Constituição Federal, e do artigo
24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo
nº 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda
constitucional, e promulgada pelo Decreto nº 6.949,
de 25 de agosto de 2009, e nos termos do Decreto nº
7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre
a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.
Estratégias:
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular
da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação
básica regular e as matrículas efetivadas, conforme o
censo escolar mais atualizado, na educação especial
oferecida em instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o
poder público, com atuação exclusiva na modalidade,
nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE,
a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a
3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional;
4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada
de professores para o atendimento educacional espe-
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cializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e
de comunidades quilombolas;
4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a
todos os alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de
avaliação, ouvidos a família e o aluno;
4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
instituições acadêmicas e integrados por profissionais
das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da
educação básica com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação;
4.6) manter e ampliar programas suplementares
que promovam a acessibilidade nas instituições públicas para garantir o acesso e a permanência dos alunos
com deficiência por meio da adequação arquitetônica,
da oferta de transporte acessível, da disponibilização
de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar,
em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino,
a identificação dos alunos com altas habilidades ou
superdotação;
4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira
língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas,
nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem
como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdocegos;
4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de
deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;
4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários de programas
de transferência de renda, juntamente com o combate
às situações de discriminação, preconceito e violên-
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cia, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração
com as famílias e com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, à adolescência e
à juventude;
4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas
à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como
das condições de acessibilidade dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação;
4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas
interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência e
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que requeiram medidas de
atendimento especializado;
4.12) promover a articulação intersetorial entre os
órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social
e direitos humanos, em parceria com as famílias, com
o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e adultos das pessoas com deficiência
e transtornos globais do desenvolvimento com idade
superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de
forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do
processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de
professores do atendimento educacional especializado, de profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores
e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdocegos, professores de Libras, prioritariamente surdos,
e professores bilíngues;
4.14) definir, no segundo ano de vigência deste
PNE, indicadores de qualidade, política de avaliação e
supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação;
4.15) promover, por iniciativa do Ministério da
Educação junto aos órgãos de pesquisa, demografia
e estatística competentes, a obtenção de informação
detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência,
com transtornos globais do desenvolvimento e com
Altas Habilidades/Superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;
4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e demais cursos de formação para profissionais
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da educação, inclusive em nível de pós-graduação,
observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias
de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, visando ampliar
condições de apoio ao atendimento escolar integral
das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o Poder Público, visando
ampliar a oferta de formação continuada e a produção
de material didático acessível, assim como, serviços
de acessibilidade, necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede
pública de ensino;
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o Poder Público a fim de
favorecer a participação das famílias e da sociedade
na construção do sistema educacional inclusivo.
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo,
até os oito anos de idade, durante os primeiros cinco
anos de vigência do plano; no máximo, até os sete
anos de idade, do sexto ao nono ano de vigência do
plano; e até o final dos seis anos de idade, a partir do
décimo ano de vigência do plano.
Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental
articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores
alfabetizadores e apoio pedagógico específico, a fim
de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional
periódicos e específicos para aferir a alfabetização das
crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular
os sistemas de ensino e as escolas a criar os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar
todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino
fundamental;
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagó-

147

Dezembro de 2013

gicas, bem como o acompanhamento dos resultados
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como
recursos educacionais abertos;
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos,
consideradas as diversas abordagens metodológicas
e sua efetividade;
5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo,
indígenas, quilombolas e de populações itinerantes,
com a produção de materiais didáticos específicos, e
desenvolver instrumentos de acompanhamento que
considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas;
5.6) promover e estimular a formação inicial e
continuada de professores para a alfabetização de
crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada
de professores para a alfabetização;
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com
deficiência, considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas;
Meta 6: oferecer educação em tempo integral
em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte
e cinco por cento) dos alunos da educação básica.
Estratégias:
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta
de educação básica pública em tempo integral, por
meio de atividades de acompanhamento pedagógico
e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas,
de forma que o tempo de permanência dos alunos
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo
o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada
de professores em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento
em tempo integral, prioritariamente em comunidades
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social;
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação
de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e ou-
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tros equipamentos, bem como de produção de material
didático e de formação de recursos humanos para a
educação em tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da escola com os
diferentes espaços educativos, culturais e esportivos,
e equipamentos públicos como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas
e planetários;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à
ampliação da jornada escolar de alunos matriculados
nas escolas da rede pública de educação básica por
parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em
articulação com a rede pública de ensino;
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que
trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de
2009, em atividades de ampliação da jornada escolar
de alunos das escolas da rede pública de educação
básica, de forma concomitante e em articulação com
a rede pública de ensino;
6.7) atender às escolas do campo, de comunidades indígenas e quilombolas, na oferta de educação
em tempo integral, com base em consulta prévia e
informada, considerando-se as peculiaridades locais;
6.8) garantir a educação em tempo integral para
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos,
assegurando atendimento educacional especializado
complementar e suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de
permanência dos alunos na escola, direcionando a
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado com atividades recreativas, esportivas e
culturais.
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica
em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o IDEB:
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Estratégias:
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação
básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo
menos 70% (setenta por cento) dos alunos do
ensino fundamental e do ensino médio tenham
alcançado nível suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo
e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o
nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PNE, todos
os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de
seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento),
pelo menos, o nível desejável;
7.3) constituir, em colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional
com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura
das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis,
nas características da gestão e em outras dimensões
relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação
das escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada
dos profissionais da educação e o aprimoramento da
gestão democrática;
7.5) formalizar e executar os planos de ações
articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e
às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas
à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar, à
ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física
da rede escolar;
7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, nos
termos estabelecidos conforme pactuação voluntária
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entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino
com Ideb abaixo da média nacional;
7.7) aprimorar continuamente os instrumentos
de avaliação da qualidade do ensino fundamental
e médio, de forma a englobar o ensino de ciências
nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental e incorporar o Exame Nacional de Ensino
Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema
de avaliação da educação básica, e apoiar o uso dos
resultados das avaliações nacionais pelas escolas e
redes de ensino para a melhoria de seus processos e
práticas pedagógicas;
7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como
da qualidade da educação bilíngue para surdos;
7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de
ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores
índices e a média nacional, garantindo equidade da
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último
ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as
médias dos índices dos Estados, inclusive do Distrito
Federal, e dos Municípios;
7.10) desenvolver estudos para aperfeiçoar o
sistema de avaliação da educação básica, buscando a contextualização dos indicadores e levando em
consideração os múltiplos fatores que interferem na
atuação da escola, em especial as condições socioeconômicas dos estudantes;
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da
educação básica nas avaliações da aprendizagem
no Programa Internacional de Avaliação de Alunos –
PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com
as seguintes projeções:

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar,
certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares
livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito para todos os
estudantes da educação do campo na faixa etária da
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educação escolar obrigatória, mediante renovação e
padronização integral da frota de veículos, de acordo
com especificações definidas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos
entes federados, visando a reduzir a evasão escolar
e o tempo médio de deslocamento a partir de cada
situação local;
7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do
campo, que considerem as especificidades locais e as
boas práticas nacionais e internacionais relacionadas
à multisseriação e à pedagogia da alternância;
7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência
deste PNE, o acesso à rede mundial de computadores
em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final
da década, a relação computador/aluno nas escolas
da rede pública de educação básica, promovendo a
utilização pedagógica das tecnologias da informação
e da comunicação;
7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão
escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos
recursos, visando à ampliação da transparência e ao
efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
7.17) ampliar programas e aprofundar ações de
atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde;
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de
educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo
dos resíduos sólidos e garantir o acesso dos alunos
a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e
artísticos, a equipamentos e laboratórios de ciências
e, em cada edifício escolar, a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.19) institucionalizar e manter, em regime de
colaboração, programa nacional de reestruturação
e aquisição de equipamentos para escolas públicas,
visando à equalização regional das oportunidades
educacionais;
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente
escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando inclusive mecanismos para implementação
das condições necessárias para a universalização das
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso
a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
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7.21) estabelecer, no âmbito da União, em regime
de colaboração com os entes federados subnacionais,
no prazo de dois anos contados da publicação desta
Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da
educação básica, a serem utilizados como referência
para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da
qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente a gestão das
escolas públicas e das secretarias de educação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como manter programa nacional de formação inicial
e continuada para o pessoal técnico das secretarias
de educação;
7.23) garantir políticas de combate à violência na
escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção
dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas para promover a construção da cultura de
paz e um ambiente escolar dotado de segurança para
a comunidade;
7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que
se encontram em regime de liberdade assistida e em
situação de rua, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos
sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos
da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº
11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a
implementação das respectivas diretrizes curriculares
nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns
de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.26) consolidar a educação escolar no campo,
de populações tradicionais, de populações itinerantes e
de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando
a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e
preservação da identidade cultural; a participação da
comunidade na definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares
de organização do tempo; a oferta bilíngue da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,
em língua materna das comunidades indígenas e em
língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de
equipamentos; a oferta de programa para a formação
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inicial e continuada de profissionais da educação; e o
atendimento em educação especial;
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as
escolas do campo e para as comunidades indígenas
e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando
o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua
materna de cada comunidade indígena, produzindo e
disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os alunos com deficiência;
7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade
civil, articulando a educação formal com experiências
de educação popular e cidadã, com os propósitos de
que a educação seja assumida como responsabilidade
de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos programas da
área da educação, de âmbito local e nacional, com
os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego,
assistência social, esporte, cultura, possibilitando a
criação de rede de apoio integral às famílias, como
condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante articulação entre
os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações
de prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.31) estabelecer ações efetivas especificamente
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição
para a melhoria da qualidade educacional;
7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação
da educação básica, com participação, por adesão, das
redes municipais de ensino, para orientar as políticas
públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento
das informações às escolas e à sociedade;
7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e
da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de
professores, bibliotecários e agentes da comunidade
para atuar como mediadores da leitura, de acordo com
a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;
7.34) instituir, em articulação com os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal, programa nacional de
formação de professores e de alunos para promover e
consolidar política de preservação da memória nacional;
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7.35) promover a regulação da oferta da educação
básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação;
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo
a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar.
Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo
a alcançar no mínimo 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no
País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres,
e igualar a escolaridade média entre negros e não
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
Estratégias:
8.1) institucionalizar programas e desenvolver
tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento
pedagógico individualizado, recuperação e progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades
dos segmentos populacionais considerados;
8.2) implementar programas de educação de
jovens e adultos para os segmentos populacionais
considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associada a outras estratégias
que garantam a continuidade da escolarização, após
a alfabetização inicial;
8.3) estimular a participação em exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio
e garantir acesso gratuito a esses exames;
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino
ofertado na rede escolar pública, para os segmentos
populacionais considerados;
8.5) promover, em parceria com as áreas de
saúde e assistência social, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola específicos para
os segmentos populacionais considerados, identificar
motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes
na rede pública regular de ensino;
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência
social, saúde e proteção à juventude.
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (no-
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venta e três inteiros e cinco décimos por cento) até
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta
por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de
jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à
educação básica na idade própria;
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos
com ensino fundamental e médio incompletos, para
de identificar a demanda ativa por vagas na educação
de jovens e adultos;
9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;
9.4) criar benefício adicional no programa nacional
de transferência de renda para jovens e adultos que
frequentarem cursos de alfabetização;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para
educação de jovens e adultos, promovendo-se busca
ativa em regime de colaboração entre entes federados
e em parceria com organizações da sociedade civil;
9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de
jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;
9.7) executar ações de atendimento ao estudante
da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento
gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e
adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio,
às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração;
9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos
inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às
necessidades específicas desses alunos.
9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que
integrem os segmentos empregadores, públicos e
privados, e os sistemas de ensino, para promover a
compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos;
9.11) implementar programas de capacitação
tecnológica da população jovem e adulta, direcionados
para os segmentos com baixos níveis de escolarização
formal e alunos com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a rede federal de educação profissional
e tecnológica, as universidades, as cooperativas e as
associações, por meio de ações de extensão desen-
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volvidas em centros vocacionais tecnológicos, com
tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão
social e produtiva dessa população;
9.12) considerar nas políticas públicas de jovens e
adultos, as necessidades dos idosos, com vista à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo,
ao acesso a tecnologias educacionais, a atividades
recreativas, culturais e esportivas, à implementação
de programas de valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos, e à inclusão
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens
e adultos, na forma integrada à educação profissional,
nos ensinos fundamental e médio.
Estratégias:
10.1) manter programa nacional de educação de
jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação básica;
10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial
e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador;
10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos
planejados, de acordo com as características do público
da educação de jovens e adultos e considerando as
especificidades das populações itinerantes e do campo
e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive
na modalidade de educação a distância;
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos
jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens
e adultos articulada à educação profissional;
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão
e à melhoria da rede física de escolas públicas que
atuam na educação de jovens e adultos integrada à
educação profissional, garantindo acessibilidade à
pessoa com deficiência;
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação
básica e a preparação para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática,
nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da
cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e
o espaço pedagógicos adequados às características
desses alunos;
10.7) fomentar a produção de material didático, o
desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equi-
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pamentos e laboratórios e a formação continuada de
docentes das redes públicas que atuam na educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial
e continuada para trabalhadores articulada à educação
de jovens e adultos, em regime de colaboração e com
apoio das entidades privadas de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência,
com atuação exclusiva na modalidade;
10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico
que contribuam para garantir o acesso, a permanência,
a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional,
de modo a atender às pessoas privadas de liberdade
nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de
diretrizes nacionais em regime de colaboração;
10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores,
a serem considerados na articulação curricular dos
cursos de formação inicial e continuada e dos cursos
técnicos de nível médio.
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) de
gratuidade na expansão de vagas.
Estratégias:
11.1) expandir as matrículas de educação profis
sional técnica de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, levando
em consideração a responsabilidade dos Institutos
na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos
produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem
como a interiorização da educação profissional;
11.2) fomentar a expansão da oferta de educação
profissional técnica de nível médio nas redes públicas
estaduais de ensino;
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação
profissional técnica de nível médio na modalidade de
educação a distância, com a finalidade de ampliar a
oferta e democratizar o acesso à educação profissional
pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico
integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à
formação de qualificações próprias da atividade pro-
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fissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5) ampliar a oferta de programas de reconheci
mento de saberes para fins da certificação profissional
em nível técnico;
11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de
educação profissional técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, criando mecanismos que garantam o acompanhamento periódico da evolução da
oferta e a transparência da destinação dos recursos
da contribuição compulsória dessas entidades;
11.7) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições
privadas de educação superior, inclusive por meio de
financiamento estudantil;
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da
qualidade da educação profissional técnica de nível
médio das redes escolares públicas e privadas;
11.9) expandir o atendimento do ensino médio
gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas
e quilombolas, de acordo com os seus interesses e
necessidades.
11.10) expandir a oferta de educação profissional
técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão
média dos cursos técnicos de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos
presenciais, a relação de alunos por professor para
20 (vinte);
11.12) elevar gradualmente o investimento em
programas de assistência estudantil e mecanismos
de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e
à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e
regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a
adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
11.14) estruturar sistema nacional de informação
profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas junto a entidades empresariais e de trabalhadores.
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta por cento)
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurando a qualidade de oferta.
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Estratégias:
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura
física e de recursos humanos das instituições públicas
de educação superior, mediante ações planejadas e
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação
superior, da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade
Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população
na idade de referência e observadas as características
regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, uniformizando a expansão no território nacional;
12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão
média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar,
no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos
e elevar a relação de estudantes por professor para
18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento
de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a
aquisição de competências de nível superior;
12.4) fomentar a oferta de educação superior
pública e gratuita prioritariamente para a formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas
áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao défice de profissionais em áreas específicas;
12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas
de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de que trata a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior,
de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar
seu sucesso acadêmico;
12.6) expandir o financiamento estudantil por
meio do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES,
de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador;
12.7) assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação
em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de
grande pertinência social;
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12.8) admitir que a prestação de serviço voluntário, amparada na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de
1998, desde que simultânea aos estudos e acompanhada pela instituição de ensino, seja utilizada para
obtenção de créditos curriculares exigidos para a graduação, conforme os critérios estabelecidos pelas instituições de ensino superior;
12.9) ampliar a oferta de estágio como parte da
formação na educação superior;
12.10) ampliar a participação proporcional de
grupos historicamente desfavorecidos na educação
superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.11) assegurar condições de acessibilidade
nas instituições de educação superior, na forma da
legislação;
12.12) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as
necessidades econômicas, sociais e culturais do País;
12.13) consolidar e ampliar programas e ações de
incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos
de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional
e internacional, tendo em vista o enriquecimento da
formação de nível superior;
12.14) instituir avaliação quinquenal da relevância e oportunidade dos cursos oferecidos na educação
superior pública, em função da estratégia de desenvolvimento do País e da empregabilidade dos profissionais diplomados;
12.15) expandir atendimento específico a populações do campo, comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão
e formação de profissionais para atuação nestas populações;
12.16) mapear a demanda e fomentar a oferta
de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do
desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a
melhoria da qualidade da educação básica;
12.17) institucionalizar programa de composição
de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a
acessibilidade às pessoas com deficiência;
12.18) consolidar processos seletivos nacionais
e regionais para acesso à educação superior como
forma de superar exames vestibulares isolados;
12.19) estimular mecanismos para ocupar as
vagas ociosas em cada período letivo na educação
superior pública;
12.20) estimular a expansão e reestruturação das
instituições de educação superior estaduais e munici-
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pais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo
de adesão a programa de reestruturação, na forma de
regulamento, que considere a sua contribuição para a
ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores
na oferta e qualidade da educação básica;
12.21) reestruturar com ênfase na melhoria
de prazos e qualidade da decisão, no prazo de dois
anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de
reconhecimento ou renovação de reconhecimento
de cursos superiores, de credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema
federal de ensino.
Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior
e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema
de educação superior para 75% (setenta e cinco por
cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco
por cento) doutores.
Estratégias:
13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, de que trata a
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as
ações de avaliação, regulação e supervisão;
13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes – ENADE, de modo a
ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante
da graduação;
13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação
das instituições de educação superior, fortalecendo a
participação das comissões próprias de avaliação, bem
como a aplicação de instrumentos de avaliação que
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES, integrando-os às demandas e
necessidades das redes de educação básica, de modo
a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico
de seus futuros alunos, combinando formação geral e
específica com a prática didática, além da educação
para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência;
13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo que realizem,
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efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a
programas de pós-graduação stricto sensu;
13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes – ENADE aplicado ao final do primeiro
ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação;
13.7) fomentar a formação de consórcios entre
instituições públicas de educação superior, com vistas
a potencializar a atuação regional, inclusive por meio
de plano de desenvolvimento institucional integrado,
assegurando maior visibilidade nacional e internacional
às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas
universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75%
(setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a
melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo
que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta
por cento) dos estudantes apresentem desempenho
positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento)
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
– ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos
75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada
área de formação profissional;
13.9) promover a formação inicial e continuada
dos profissionais técnico-administrativos da educação
superior.
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir
a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
Estratégias:
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação
stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) estimular a integração e a atuação articulada
entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES e as agências estaduais
de fomento à pesquisa;
14.3) expandir o financiamento estudantil por
meio do Fies à pós-graduação stricto sensu;
14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias,
recursos e tecnologias de educação a distância;
14.5) implementar ações para redução de desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o
acesso das populações do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas a programas de mestrado e
doutorado;
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14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado,
nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;
14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de
pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
14.8) estimular a participação das mulheres nos
cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular
aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática,
Física, Química, Informática e outros no campo das
ciências.
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
no prazo de um ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação
de que tratam os incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando-lhes
a devida formação inicial, nos termos da legislação,
e formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva área
de atuação.
Estratégias:
15.1) atuar em regime de cooperação, com base
em plano estratégico conjunto da União e dos entes
federados, que apresente diagnóstico das necessidades estaduais e municipais de formação de profissionais da educação, envolvendo as instituições públicas
de nível médio e superior, segundo sua capacidade
de atendimento, e defina obrigações recíprocas entre
os partícipes;
15.2) consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com
avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – SINAES, na forma da Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede
pública de educação básica;
15.3) ampliar programa permanente de iniciação
à docência a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;
15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos
de formação inicial e continuada de profissionais da
educação, bem como para divulgar e atualizar seus
currículos eletrônicos;
15.5) implementar programas específicos para
formação de profissionais da educação para as escolas
do campo, de comunidades indígenas e quilombolas
e para a educação especial;
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15.6) promover a reforma curricular dos cursos
de licenciatura e estimular a renovação pedagógica,
de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno,
dividindo a carga horária em formação geral, formação
na área do saber e didática específica e incorporando
as modernas tecnologias de informação e comunicação e em articulação com a base nacional comum
dos currículos da educação básica, de que tratam as
estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE;
15.7) garantir, por meio das funções de avaliação,
regulação e supervisão da educação superior, a plena
implementação das respectivas diretrizes curriculares;
15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios
nos cursos de formação de nível médio e superior dos
profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e
as demandas da educação básica, em sintonia com
as recomendações legais e as diretrizes curriculares
nacionais;
15.9) implementar cursos e programas especiais
para assegurar formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes,
com formação de nível médio na modalidade normal,
não licenciados ou licenciados em área diversa da de
atuação docente, em efetivo exercício;
15.10) fomentar a oferta, nas redes estaduais e
na rede federal, de cursos técnicos de nível médio e
tecnológicos de nível superior, destinados à formação
inicial, nas diversas áreas de atuação, dos profissionais
a que se refere o inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996;
15.11) implantar, no prazo de um ano de vigência
desta Lei, política nacional de formação continuada
para os profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime
de colaboração entre os entes federados;
15.12) instituir programa de concessão de bolsas
de estudos para que os professores de idiomas das
escolas públicas de educação básica realizem estudos
de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham
como idioma nativo as línguas que lecionem;
15.13) valorizar o itinerário de formação profissional docente, tendo como ponto de partida os cursos
de nível médio na modalidade normal, admitidos para
o ingresso nas carreiras do magistério para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nos
termos do art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996;
15.14) desenvolver modelos de formação docente
para a educação profissional, que valorizem a experiência prática, por meio da oferta nas redes federal e
estaduais de educação profissional de cursos voltados
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à complementação e certificação didático-pedagógica
de profissionais experientes;
Meta 16: Formar, até o último ano de vigência
deste PNE, 50% (cinquenta por cento) dos professores que atuam na educação básica em curso de
pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de
atuação, e garantir que os profissionais da educação
básica tenham acesso à formação continuada, considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino.
Estratégias:
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de
educação superior, de forma orgânica e articulada às
políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
16.2) consolidar política nacional de formação de
professores da educação básica, definindo diretrizes
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e
processos de certificação das atividades formativas;
16.3) expandir programa de composição de acervo
de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de
dicionários e programa específico de acesso a bens
culturais, incluindo obras e materiais produzidos em
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para os professores da rede pública
de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para
subsidiar a atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos
e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com
formato acessível;
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para
pós-graduação dos professores e demais profissionais
da educação básica;
16.6) fortalecer a formação dos professores das
escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais
pelo magistério público.
Meta 17: valorizar os profissionais do magistério
das redes públicas de educação básica de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PNE.
Estratégias:
17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da
Educação, até o final do primeiro ano de vigência deste
PNE, fórum permanente, com representação da União,
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dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
trabalhadores da educação, para acompanhamento
da atualização progressiva do valor do piso salarial
nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica;
17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio
de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, periodicamente divulgados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planos de
carreira para os profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica, observados os critérios
estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008,
com implantação gradual do cumprimento da jornada
de trabalho em um único estabelecimento escolar;
17.4) ampliar a assistência financeira específica
da União aos entes federados para implementação de
políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional;
17.5) promover estudos para compatibilizar a valorização salarial dos profissionais do magistério público
e as necessidades de expansão da oferta escolar com
os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.
Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a
existência de planos de carreira para os profissionais
da educação básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos
profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.
Estratégias:
18.1) estruturar as redes públicas de educação
básica de modo que, até o início do terceiro ano de
vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50%
(cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício
nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
18.2) implantar, nas redes públicas de educação
básica e superior, acompanhamento dos profissionais
iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após
o estágio probatório e oferecer, durante este período,
curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos
a serem ensinados e as metodologias de ensino de
cada disciplina;
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18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada dois anos a partir do segundo ano de
vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante
adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação
básica pública;
18.4) considerar, para fins de pontuação em prova
de títulos de concurso público para ingresso na carreira
do magistério público, o tempo de serviço voluntário
prestado sob a forma de monitoria em instituição pública de educação básica ao amparo da Lei nº 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998;
18.5) prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação;
18.6) realizar anualmente, a partir do segundo
ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo
dos profissionais não docentes da educação a que se
refere o inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
18.7) considerar as especificidades socioculturais
das escolas do campo e das comunidades indígenas
e quilombolas no provimento de cargos efetivos para
essas escolas;
18.8) priorizar o repasse de transferências federais
voluntárias na área de educação para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado
lei específica, estabelecendo planos de carreira para
os profissionais da educação;
18.9) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os
sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos
de Carreira.
Meta 19: garantir, em leis específicas aprovadas
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, a efetivação da gestão democrática
na educação básica e superior pública, informada pela
prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos
sistemas de ensino e nas instituições de educação, e
forma de acesso às funções de direção que conjuguem
mérito e desempenho à participação das comunidades
escolar e acadêmica, observada a autonomia federativa e das universidades.
Estratégias:
19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua
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abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e
que considere, conjuntamente, para a nomeação dos
diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de
mérito e desempenho, bem como a participação da
comunidade escolar;
19.2) ampliar os programas de apoio e formação
aos conselheiros dos conselhos de acompanhamento
e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e
aos representantes educacionais em demais conselhos
de acompanhamento de políticas públicas, garantindo
a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico
adequado, equipamentos e meios de transporte para
visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho
de sua funções;
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de
Educação, com o intuito de coordenar as conferências
municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o
acompanhamento da execução deste PNE e dos seus
planos de educação;
19.4) estimular, em todas as redes de educação
básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios
estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes,
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação
orgânica com os conselhos escolares, por meio das
respectivas representações;
19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de
educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.6) estimular a participação e a consulta de
profissionais da educação, alunos e seus familiares na
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos
escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova
nacional específica, a fim de subsidiar a definição de
critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos
resultados possam ser utilizados por adesão.
Meta 20: ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB
do País no quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao
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final do decênio, observado o disposto no § 5º do art.
5º desta Lei.
Estratégias:
20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação básica, observando-se as
políticas de colaboração entre os entes federados, em
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada
ente federado, com vistas a atender suas demandas
educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;
20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de
acompanhamento da arrecadação da contribuição
social do salário-educação;
20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento
do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos
termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma
da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso
VI do caput do art. 214;
20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único
do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, a transparência e
o controle social na utilização dos recursos públicos
aplicados em educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros
de conselhos de acompanhamento e controle social
do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da
Educação, as Secretarias de Educação dos Estados
e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União,
dos Estados e dos Municípios;
20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades;
20.6) definir o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como
indicador prioritário para o financiamento de todas as
etapas e modalidades da educação básica;
20.7) formular, no âmbito do MEC e em parceria
com a sociedade civil, a metodologia de cálculo do
CAQ, considerando os investimentos em qualificação
e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição
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de material didático-escolar, alimentação e transporte
escolar, e outros insumos indispensáveis ao processo
de ensino-aprendizagem, a qual será acompanhado
pelo FNE, pelo CNE e pelas Comissões de Educação
da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e
Esportes do Senado Federal;
20.8) definir, no âmbito do MEC, no prazo de
dois anos da vigência deste PNE, o conceito de Custo
Aluno-Qualidade Inicial – CAQi, o qual será referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos
na legislação educacional e terá seu financiamento
calculado com base nos insumos indispensáveis ao
processo de ensino-aprendizagem, a ser implementado até o terceiro ano de vigência da Lei, devendo o
valor correspondente ser progressivamente ajustado
até a implementação plena do CAQ, no oitavo ano de
vigência deste PNE;
20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23
e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo de dois
anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as
normas de cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação
em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição
das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União
no combate às desigualdades educacionais regionais,
com especial atenção às regiões Norte e Nordeste;
20.10) aprovar Lei de Responsabilidade Educacional, a ser amplamente discutida com os diversos
setores da sociedade, com os gestores da educação
e com a comunidade educacional;
20.11) encaminhar, até 31 de dezembro de 2019,
projeto de lei para prorrogar o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, com aperfeiçoamentos
que aprofundem o regime de colaboração e a participação financeira da União para garantir equalização
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade do ensino, nos termos do art. 211 da Constituição Federal;
20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do
decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica
e o compromisso técnico e de gestão do sistema de
ensino, a serem pactuados na instância prevista no §
5º do art. 7º desta Lei.
Meta 21: Aumentar a produção científica brasileira
de nível internacional para que o País figure no grupo
dos dez maiores produtores de conhecimentos novos
no mundo, com ênfase na pesquisa, desenvolvimento
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e estímulo à inovação, bem como atingir a proporção
de quatro doutores por cem mil habitantes.
Estratégias:
21.1) consolidar programas, projetos e ações que
objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileira, incentivando a atuação em rede
e o fortalecimento de grupos de pesquisa;
21.2) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições
de ensino, pesquisa e extensão;
21.3) ampliar o investimento em pesquisas com
foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem
como incrementar a formação de recursos humanos
para a inovação, de modo a buscar o aumento da
competitividade das empresas de base tecnológica;
21.4) ampliar o investimento na formação de doutores, de modo a atingir a proporção de quatro doutores
a cada cem mil habitantes;
21.5) aumentar qualitativa e quantitativamente
o desempenho cientifico e tecnológico do País e a
competitividade internacional da pesquisa brasileira,
ampliando a cooperação científica com empresas,
Instituições de Ensino Superior – IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs;
21.6) fortalecer as redes físicas de laboratórios
multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas
definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação;
21.7) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que
valorize a diversidade regional e a biodiversidade da
região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de
recursos hídricos no semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região;
21.8) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito
das IES e das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e registro de patentes.
Justificação
Registramos, ao apresentar a presente emenda
substitutiva global ao Projeto de Lei da Câmara nº 103,
de 2012, alguns avanços no texto elaborado pelo Relator da matéria na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE), em face dos textos aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Lamentamos, contudo, que práticas regimentais
não recomendáveis, como o início da reunião antes
da hora previamente divulgada e a aprovação, em
menos de cinco minutos, de projeto de lei de tamanha magnitude, tenham impedido que o necessário e
democrático debate tivesse sido travado no âmbito da
comissão de mérito que é a Comissão de Educação,
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Cultura e Esporte do Senado Federal. Essas práticas
definitivamente não elevam, muito ao contrário, o prestígio institucional do Senado Federal.
Como dizíamos, houve avanços, entretanto, foram
inseridas algumas modificações que afetam estruturalmente nossa concepção quanto à abrangência dos
preceitos contidos no art. 214 da Constituição Federal
e, mais, que desconsideram e, portanto, se afastam
da realidade da educação em nosso país.
Sentimos, pois, a necessidade de construir e
oferecer a esta Casa um texto que, a um só tempo,
contemplasse os avanços obtidos na CE e resgatasse
dispositivos elaborados pela CAE e pela CCJ. Nesse
sentido, em face da complexidade e abrangência da
matéria, apresentamos esta Emenda Substitutiva que,
temos certeza, apresenta alternativa concreta na construção de consensos em prol da educação brasileira.
Passamos a analisar, com a necessária síntese,
os pontos de convergência e de divergência com o
texto apresentado pelo Senador Álvaro Dias.
A alteração empreendida no inciso III do art. 2º
do projeto de lei, que elimina a menção expressa às
espécies de discriminação que se almeja combater
contraria orientação contida no rol de objetivos fundamentais da Constituição Federal que elenca e identifica
essas espécies discriminatórias. Propomos a retomada
do texto da CCJ no ponto.
Somos favoráveis à alteração empreendida no art.
4º do projeto de lei com vista a adotar também como
referência na aferição das metas do PNE os balanços
do setor público nacional e as contas nacionais.
Estamos de acordo que, na avaliação do cumprimento das metas, as informações sejam organizadas
por ente federado e consolidadas em âmbito nacional
(art. 5º, § 2º).
A primeira grande divergência encontra-se nos
§§ 3º e 5º do art. 5º do PLS, divergência essa que irá
repercutir em diversas estratégias. A Constituição Federal e todas as avaliações feitas por organismos nacionais e internacionais especializados na avaliação
da situação educacional de um país referem-se a investimento público em educação. Basta que se analise
o art. 213 da CF, seus incisos e parágrafos para que
se chegue a essa inafastável conclusão. Propomos a
retomada do texto da CCJ neste ponto.
A questão do financiamento da educação não
parece adequadamente tratada pelos §§ 6º e 7º do
art. 5º. Tenta o ilustre relator na CE reabrir discussão
sobre a destinação de recursos da exploração do petróleo, matéria já debatida pelo Congresso Nacional
na legislação específica que rege a matéria. É insustentável constitucionalmente e, no mérito, que a cada
novo debate sobre financiamento de políticas públicas
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essa discussão seja reaberta em sede equivocada. Não
há, sob pena de violação da juridicidade da norma e
violação da Lei Complementar nº 95, de 1998, que se
tratar do mesmo assunto em leis distintas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal foram sábios
quando destinaram parte significativa dos recursos do
pré-sal para a educação em nosso país. Não há que
se reabrir eternamente esse debate.
É importante registrar que o projeto com a redação conferida pela CCJ traz em seu art. 5º complexo
e abrangente mecanismo de monitoramento contínuo
e avaliação do adimplemento das metas por atores
institucionais qualificados, o que, no nosso entender,
torna desnecessárias as alterações promovidas pelos
§§ 8º e 9º do art. 5º.
Propomos a recuperação dos §§ 3º e 4º do art.
6º do PLC nos termos da Emenda nº 02 – CCJ, suprimidos pelo texto do Senador Álvaro Dias, pois entendemos que esses dispositivos articulam de forma
lógica as Conferências e Planos Nacional, Estaduais,
Distrital e Municipais de Educação.
Acolhemos as alterações propostas quanto ao
fortalecimento da cooperação dos entes federados
no § 6º do art. 7º.
Eliminamos as sanções – suspensão das transferências voluntárias (art. 8º, § 3º), a tipificação como
crime de responsabilidade (art. 10, parágrafo único) e a
responsabilização de gestores estaduais e municipais
(art. 13, parágrafo único) – aos gestores, especialmente
os municipais e os estaduais de pequenos Municípios
e Estados que, não dispondo de apoio suficiente nos
respectivos Poderes Legislativos, se vejam impossibilitados de aprovar as leis específicas que tratem de
Planos de Educação e de Sistemas de Ensino.
Essas sanções são desarrazoadas e desconsideram as correlações de força política nos Estados
e Municípios, além de violar o pacto federativo e a
independência dos Poderes. Propomos a supressão
desses dispositivos.
Esses são os principais pontos relacionados ao
texto do PLC nº 103, de 2012.
No que concerne ao anexo, que contém as metas e estratégias, temos as seguintes ponderações.
Apoiamos as alterações promovidas nas estratégias das Metas 2, 3 e 4 que incentivam a cooperação
institucional, federativa e a participação da sociedade
e da família.
Com relação à Meta 4, decidimos combinar o
texto aprovado pela CCJ com a proposta apresentada pelo Senador Álvaro Dias na CE, detalhando sua
abrangência e fazendo referência expressa aos dispositivos constitucionais, inclusive os da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, inter-
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nalizada em nosso ordenamento com status de norma
constitucional e, ainda, ao Decreto nº 7.611, de 17 de
novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá
outras providências.
Ainda na Meta 4, concordamos com a redação
proposta à estratégia 4.2 no sentido da universalização, apenas vinculamos essa estratégia à dimensão
temporal do PNE e aos dispositivos da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 (LDB). Rejeitamos a redação
proposta à estratégia 4.8 por ser muito genérica e inadequada. Na redação da estratégia 4.7, aproveitamos
a menção feita pelo texto apresentado pelo Senador
Álvaro Dias sobre as escolas inclusivas.
Rejeitamos a Meta 5 e as estratégias 5.1 e 5.2
por reduzir prazos sem considerar a realidade objetiva
de diversos Estados e Municípios.
No que tange à Meta 6 e às estratégias 6.1, 6.2,
6.3, 6.7 e 6.8, recuperamos o texto aprovado na CCJ
que faz referência à educação em tempo integral, com
previsão de permanência dos estudantes por sete
horas nas escolas, com acompanhamento pedagógico, oferta de novos conteúdos, direito à alimentação,
implementada em diversos países desenvolvidos, em
contraposição à educação integral, de natureza mais
subjetiva e de mais difícil aferição. Acolhemos, de outro
lado, a redação proposta à estratégia 6.9 que prevê a
compatibilização da jornada escolar com atividades,
recreativas, esportivas e culturais.
Refutamos a redação proposta à Meta 7, pois faz
referência a um sistema que ainda não foi implementado. Da mesma forma, propomos a supressão da estratégia 7.3 porque prevê o fomento da qualidade apenas
do ensino da Matemática na educação básica. Rejeitamos também a redação conferida à estratégia 7.9, pois
fixa, sem fundamento algum, o número de duzentos e
cinqüenta municípios como foco de atuação prioritária.
Temos restrições ao texto proposto para as estratégias
7.5 e 7.19. A gestão democrática, no âmbito do PNE,
deve ser perseguida tanto no ensino público quanto
no privado. A estratégia 7.39 que objetiva garantir nos
currículos escolares o ensino do empreendedorismo,
com vistas à criação de uma cultura da inovação e
de reforço de valores éticos nas práticas de mercado,
no mundo do trabalho e da produção foi afastada por
conter viés excessivamente mercantil da educação, o
que a torna inadequada para os fins do PNE. Ainda
com relação à Meta 7, acrescentamos, por sugestão
da Senadora Kátia Abreu, a estratégia 7.36 que almeja
o estabelecimento de políticas de estímulo às escolas
que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a
valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar.
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Refutamos o texto das Metas 11 e 12 tendo em
vista, mais uma vez, a desconsideração da realidade na proposta de expansão das novas matrículas
no segmento público. Assim como consideramos
inviável, na presente conjuntura, a redação proposta para os cursos superiores a distância, contida na
estratégia 12.22.
Na Meta 15, optamos pela redação conferida pelo
texto da CCJ que assegura aos profissionais da educação referidos a devida formação inicial prevista em lei.
Refutamos a alteração proposta à estratégia 17.4,
pois, na linha do que já argumentado, estabelece condicionantes à transferência de recursos voluntários, o
que pode tornar insustentável a situação dos entes
federados, em prejuízo da população.
Referentemente à Meta 20, rejeitamos as alterações que descaracterizam o conceito previsto em
nossa Constituição e internacionalmente aceito de investimento público em educação; ademais, afastamos
as alterações que: mitiguem o pacto federativo (estratégia 20.2); rediscutam destinação de recursos decorrentes da exploração de petróleo, de outros minerais e
de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, por entender que essas matérias já foram ou
serão exaustivamente discutidas em marcos regulatórios específicos (estratégia 20.4); que modifiquem o
modelo do Custo Aluno Qualidade (CAQ) construído
no âmbito da CCJ, que leva em consideração as necessidades da educação, e as balizas constitucionais,
especialmente aquelas referentes ao FUNDEB (estratégias 20.7, 20.8, 20.9 e 20.10).
Por fim, acolhemos sugestão apresentada pelo
Senador José Sarney, no sentido de inserir uma nova
meta – a Meta 21 – que objetiva estimular o aumento
da produção científica brasileira de nível internacional,
para que o País figure no grupo dos dez maiores produtores de conhecimentos novos no mundo, com ênfase
na pesquisa, desenvolvimento e estímulo à inovação,
bem como atingir a proporção de 4 doutores por 100
mil habitantes.
Temos convicção, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, que o texto resultante desta emenda
substitutiva terá o condão de promover as transformações necessárias, quantitativas e qualitativas, na educação do País, transformações factíveis, realizáveis,
concretas e não promessas utópicas e inalcançáveis
que floreiam discursos, iludem os desinformados, mas
que não geram os impactos esperados na realidade.
Essas são, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, os fundamentos da presente emenda substitutiva, que esperamos ver acolhida por Vossas Excelências.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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EMENDA
Nº 5 – PLEN (SUBSTITUTIVO)
(ao PLC nº 103, de 2012)
Dê-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de
2012, a seguinte redação:
“Aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) – Novo Sistema de Educação Básica, na
forma do Anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
ANEXO
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
1. Objetivo para os Próximos 20 anos:
O objetivo do PNE delineado nesta proposta é dar
o salto rumo à universalização da qualidade da educação brasileira, a fim de que, após vinte anos de implementação (2014-2033) do Novo Sistema de Educação
Básica, ela esteja entre as melhores do mundo, conforme medida pelo Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (PISA), conduzido pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Isto implicará no avanço da atual posição ocupada pelo
Brasil, passando da 58º colocação no PISA 2012, divulgado em 2 de dezembro de 2013, para o 10º lugar,
e levando o País a atingir mudanças substanciais em
suas notas nas três áreas avaliadas pelo programa:
a. Meta para Matemática: subir de 391 para 523
b. Meta para Ciências: subir de 405 para 522
c. Meta para Leitura: subir de 410 para 511
Objetiva-se também que essas metas sejam almejadas não apenas para a média do sistema educacional, mas também que o aumento na qualidade da
educação se dê para cada uma de nossas escolas,
com condições de acesso e qualidade equivalentes
para todas as crianças, independentemente da renda
familiar e do município onde vivem.
2. Estratégia
O perfil de excelência a ser buscado já é quase atingido atualmente pelas escolas públicas federais brasileiras. O norte deste PNE orienta-se para elevar a qualidade
da educação no Brasil, por meio da expansão das atuais
escolas federais para todo o País, do aprimoramento da
carreira docente e dos equipamentos escolares e da
implantação da jornada integral em toda a rede pública.
A estratégia a ser adotada consiste na substituição gradual do atual sistema educacional das redes
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municipais e estaduais por uma rede nacional (federal)
ao longo dos próximos 20 anos. Para tanto, a União
adotará, sob sua responsabilidade, o financiamento e
avaliação de todas as escolas de educação básica, da
educação infantil até o ensino médio. A implementação
se dará por cidade: todas as escolas de cada uma das
cidades selecionadas, anualmente, serão adotadas pela
União e passarão a ter educação equivalente às atuais
escolas federais, modernizadas e em tempo integral,
elevando-se todo o sistema ao padrão de qualidade
dos países mais avançados em matéria de educação.
Para serem beneficiadas por essa estratégia e
terem suas escolas contempladas pelo Novo Sistema
educacional proposto, as cidades apresentarão suas candidaturas, por meio de manifestação formal do Prefeito,
da totalidade de seus Vereadores e de outras lideranças
definidas em regulamento expedido pelo Governo Federal. Da mesma forma, nas cidades selecionadas em que
existirem escolas estaduais, a adesão ao Novo Sistema
dependerá da manifestação formal do Governador e da
totalidade dos Deputados Estaduais. Este processo implicará a substituição total dos atuais sistemas e redes
de ensino pelo novo sistema federal. Durante a vigência
deste PNE, no prazo de dez anos, o Governo Federal
adotará cerca de dois mil municípios. Os demais municípios serão contemplados no PNE subsequente.
3. Metodologia:
A concepção deste plano consiste em dois movimentos:
(a) fazer uma revolução em cidades pré-selecionadas – Cidades com Escola Básica Ideal
(CEBI); e
(b) avançar na qualidade de todo o Sistema Educacional Vigente (SEV).
Todas as escolas do Brasil serão melhoradas, ao
mesmo tempo em que todas as escolas de determinadas cidades sofrerão radical revolução: passarão a
ter seus professores selecionados pelo Governo Federal, com plano de carreira nacional, que contemple
salários atraentes, com regime especial de formação
e exigências específicas de dedicação e estabilidade
responsável; os prédios escolares serão reconstruídos
e receberão os mais modernos equipamentos pedagógicos; todas as crianças terão pelo menos seis horas
de atividade escolar por dia. O resultado será que, no
curto prazo de dois anos, o ensino nessas cidades iniciará a marcha para ter a qualidade dos países mais
avançados. Em um período de cerca de 20 anos, as
CEBIs poderão chegar a todo o território nacional,
substituindo plenamente o SEV.
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No primeiro ano, serão atendidas 3,5 milhões de
crianças em 200 cidades pré-selecionadas, com população média de 70 mil habitantes, a um custo anual de R$
9.500 por aluno, totalizando R$ 40,3 bilhões nesse ano.
Neste custo está incluído o pagamento dos salários da
carreira nacional docente, no valor mensal de R$ 9.500
– que equivale à remuneração docente em países como
Coreia do Sul, Finlândia e Chile – para 120 mil novos
professores, em dez mil escolas, além do custo da nova
infraestrutura de ponta associada ao ensino de qualidade.
Nesse mesmo ano, todo o Sistema Educacional
Vigente (SEV) também dará um salto, será um Novo-SEV, graças à elevação do salário de todos os professores, do atual valor médio de R$ 1.527 para R$ 4.000,
com um novo regime de formação e dedicação, além
de investimentos na infraestrutura escolar em todas as
cidades. O custo adicional será de R$ 118,7 bilhões
no primeiro ano. Ao longo dos anos de implementação deste PNE, enquanto o custo do Novo Sistema irá
crescer, este custo adicional diminuirá.
Nos anos posteriores, ocorrerá a ampliação das
CEBIs, até a revolução chegar a todas as cidades, todas as escolas, todas as crianças do Brasil. Na medida
em que aumentam o número de alunos atendidos e os
custos para as CEBIs, o sistema tradicional vai sendo
reduzido, até sua total substituição. Teremos feito a
Revolução Republicana na Educação, dando o salto
que outros países do nosso porte já fizeram.
As cidades serão escolhidas com base em critérios como: (i) tamanho – cidades de porte pequeno; (ii)
história – cidades com alguma tradição educacional;
(iii) compromisso – cidades cujos prefeitos e governadores dos respectivos estados apresentem histórico
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de compromisso com a educação e vontade de participar do financiamento dessa Revolução Educacional. A adesão será voluntária e deverá contar com o
apoio da sociedade, além do prefeito, do governador,
de todos os vereadores e deputados estaduais e das
entidades representativas de professores.
4. Custo
Se assumirmos conservadoramente o crescimento do PIB em 3% ao ano, o custo da Revolução
Republicana na Educação – no seu último ano de implementação (daqui a 20 anos), quando todo o Novo
Sistema de Educação Básica houver substituído o
sistema tradicional vigente – será de 6,4% do PIB,
conforme os gráficos abaixo.
Descontados os gastos atuais com a educação básica o custo líquido da revolução será de aproximadamente
4% do PIB. O custo total, incluindo gastos com a educação superior, será de aproximadamente 8,3% do PIB.
Esse custo está adequado às possibilidades econômicas nacionais, quando se compara não apenas
com o PIB, mas também com outros dados da economia brasileira como, por exemplo, relativos ao ano de
2010, tais como: a receita total do setor público (União,
Estados e Distrito Federal, Municípios), que atingiu R$
1.350 bilhões; o desembolso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicos e Social (BNDES), que foi de
R$ 168,4 bilhões; os investimentos do Setor Produtivo
Estatal (incluindo Petrobras e Eletrobras), que chegaram a R$ 81,5 bilhões; e as exonerações de impostos
à industria, em valor aproximado de R$ 114 bilhões.
Custos para a Educação Básica:
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4. O Benefício
Diversas pesquisas comprovam que o investimento em educação resulta em elevado retorno econômico, social, financeiro e fiscal. Em consequência, o
peso dos custos será decrescente ao longo dos anos,
ao se considerar o impacto da melhoria da educação
sobre a taxa de crescimento do PIB, assim como pelo
efeito de redução quase automática nos custos dos
programas sociais. A Revolução na Educação traria um
retorno muitas vezes superior aos investimentos que
ela exige, não apenas do ponto de vista da dignidade,
da eficiência, da justiça, mas também das finanças
públicas nacionais.
5. Financiamento
A implantação deste PNE – Novo Sistema de
Educação Básica custará R$ 9.500 por ano por aluno.
Considerando as tendências demográficas, teremos em
2034 um total de 46,5 milhões de crianças em idade
escolar, o que implica um custo total anual estimado
em aproximadamente R$ 441,3 bilhões.
Levando em consideração o valor total atualmente
aplicado em educação (da ordem de 5,7% do PIB), o
montante de recursos que faltará será da ordem de R$
127,1 bilhões por ano. Este é o valor necessário para
financiar a Educação Básica e a Educação Superior
que o Brasil idealiza. Considerando os R$ 35 bilhões
anuais prometidos (e estimados) como receitas de petróleo (considerando inclusive os campos do Pré-Sal),
ficará faltando um montante de aproximadamente R$
92 bilhões/ano.
Para cobrir estes custos serão utilizadas, isoladamente ou em conjunto, as seguintes fontes:
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i) recursos obtidos com a emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional, de maneira análoga ao que vem sendo feito desde 2008 para
financiamento via BNDES de empresas do setor
produtivo (em um valor médio anual da ordem
de pelo menos R$ 90 bilhões, considerando-se
o período 2009-2012). Desta forma, ficariam faltando apenas R$ 2,1 bilhões por ano. Trata-se
de valor inferior, por exemplo, aos R$ 4 bilhões
de isenção concedida atualmente no imposto de
renda de pessoa física (IRPF) para financiar a
educação privada. Note-se que esse tipo de subsídio será desnecessário com a implantação de
escolas com educação ideal. Portanto, sobraria
R$ 1,9 bilhão;
ii) redução para R$ 900 milhões dos atuais gastos
médios de R$ 3,0 bilhões por ano com publicidade que os três níveis da administração (federal,
estadual e municipal) praticam.
Poderão ser utilizadas ainda as seguintes estratégias de financiamento:
iii) redução pela metade das atuais renúncias e
desonerações fiscais, que hoje alcançam o patamar de R$ 146,0 bilhões por ano, e que beneficiam a produção e a venda de bens industriais,
especialmente automóveis;
iv) criação de Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), com os devidos
cuidados e condicionalidades, para uso exclusivo e efetivo em educação básica. Somente esta
fonte tem potencial para financiamento da ordem
de R$ 40,0 bilhões, considerando a alíquota de
apenas 0,38% sobre a receita envolvida em transações financeiras;
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v) investimento na educação dos ganhos com
produtividade, em grande parte obtidos graças
à educação dos trabalhadores, por meio de um
compromisso nacional. Em cálculos preliminares
e supondo que o PIB cresça a 3% ao ano e a população, 0,9%, estima-se que o ganho com produtividade será da ordem de 2,1% do PIB. Haverá, neste caso, espaço para pensar em recursos
adicionais da ordem de R$ 110 bilhões anuais a
partir de 2034. Para tanto, governo e sociedade
deverão abrir ampla discussão sobre qual deve ser
a fração que o governo, consumidores e produtores assumirão em relação ao ônus desta medida e
como criar um sistema de incentivos corretos para
um contínuo aumento da produtividade.
Com vontade política da parte das lideranças e da
população será perfeitamente possível, com sacrifícios
de curto prazo em outros setores, fazer a revolução
educacional de que o Brasil precisa.
Justificação
No atual ritmo, a evolução do sistema vigente é
mais lenta do que o aumento nas exigências e a consequência é o aumento na brecha educacional que
hoje caracteriza um verdadeiro apagão intelectual, em
um país que tem a 7ª economia mundial. Daqui para
frente, essa brecha ameaçará o próprio sistema econômico que, por falta de inovação, se verá impedido
de ingressar na Economia do Conhecimento como um
sistema criador e produtor de bens de alta tecnologia.
A falta de educação provocará um atraso econômico
e sua distribuição desigual termina sendo o berço da
desigualdade social com todas as suas consequências.
Assim, continuarão a ser exigidos amplos programas
de transferência de renda a custos financeiros elevados, condenando a população não educada a uma dependência estrutural do poder público e o conjunto da
sociedade a diversas formas de ineficiências, a mais
grave delas a violência social nas ruas.
A continuidade de um Brasil democrático, justo,
eficiente, com presença internacional, vai depender
de um salto na educação brasileira. Para tanto, é preciso fazer o que fizeram no passado os países hoje
desenvolvidos e outros como Coreia do Sul, Irlanda,
Espanha e Cingapura que, há poucos anos, estavam
atrás do Brasil e hoje nos superam, em muito, na renda per capita, na equidade, na produção de bens de
alta tecnologia, na qualidade de vida.
A Gestão
A implantação do novo sistema com qualidade
de maneira igualitária em todo o País, exige colocar
a educação básica como responsabilidade da União.
Em razão disso, este PNE estabelece como meta a
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criação de um ministério dedicado exclusivamente à
educação básica.”
Justificação
Nesta semana em que fazemos o debate final
do Plano Nacional de Educação – PNE 2011/2020, a
OCDE apresenta os resultados do PISA 2012 mostrando a ordem de classificação das escolas no mundo
mostrando a situação vergonhosa de nossa Educação Básica. Por outro lado, a Times Higher Education
(THE) aponta que o Brasil tem apenas quatro entre as
cem melhores universidades dos países emergentes
e pobres em ascensão. Ficando atrás de países como
Turquia, África do Sul e China. E o Brasil não possui
nenhuma universidade classificada dentre as duzentas
melhores do mundo.
A continuar neste ritmo, o Brasil está duplamente
condenado: a ficar para trás no cenário mundial – com
todas as consequências de uma economia atrasada
científica e tecnologicamente – e a ter sua sociedade
dividida entre educados e não educados.
O que surpreende é que, apesar de termos piorado na classificação geral e de termos conseguido
somente um milimétrico avanço do Brasil em relação
a nós próprios, as autoridades do Governo Federal comemoraram o atraso e o Congresso Nacional debate
um PNE tímido e sem ambição.
É como se no século XIX o governo Imperial comemorasse redução na maldade do tratamento aos
escravos e o Parlamento debatesse a Lei dos Sexagenários fugindo-se da necessidade de fazer a Abolição.
É por não me contentar com a timidez da proposta
do PNE em discussão que eu apresento esta Emenda.
Para implementar a revolução que propomos,
apresentamos diversas alternativas de financiamento. Se nenhuma delas for adotada, não haverá como
realizar as metas da educação de que o nosso país
precisa e merece. O Brasil continuará com seu futuro
comprometido por falta de uma população com educação básica de elevada qualidade. As portas para o
mundo da inovação continuarão fechadas, como ficaram ao longo da História, em que, via de regra, usamos nossos ganhos para o consumo imediato, como
fizemos em outros momentos históricos com o açúcar,
a borracha, o café, o ouro e a prata, e mesmo com a
industrialização, fazendo do Brasil um país rico, mas
sempre atrasado. Para ver quais serão as consequências de não executar um ousado plano alternativo para
a educação básica, basta comparar o que aconteceu
com países que investiram substancialmente e solidamente em educação nas últimas décadas e o que
aconteceu com o Brasil: ficamos para trás! Há quarenta
anos a renda per capita da Coréia do Sul era metade
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da brasileira. Hoje a nossa equivale a cerca de metade
da renda per capita deles.
Mais do que realizar pequenos avanços, esta
proposta legislativa visa prover um Plano Nacional de
Educação (PNE) que permita pagar a dívida histórica
do Brasil com sua população e prepará-lo para dar o
salto ao mundo do conhecimento, ao mesmo tempo
resolvendo as principais causas de nossos problemas
centrais: a ineficiência, a péssima qualidade média da
educação básica e a perversidade de como o acesso
a ela se distribui.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam
Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, pela ordem, o
eminente Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me dirijo à Mesa e queria uma resposta
de V. Exª.
A empresa Zarcone, uma das empresas que prestam serviços terceirizados a esta Casa – as benditas
terceirizadas; não vou usar outro termo –, está sem pagar aos funcionários os salários do mês de novembro.
Eles não têm vale-transporte, não têm vale-alimentação
e não receberam também os salários, Sr. Presidente.
Há um desespero, essa moçada depende disso. Para
eles, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00 é dinheiro. É o dinheiro do lanche, é o dinheiro do almoço, é o
dinheiro do transporte!
Eles me fizeram um apelo quando cheguei aqui,
hoje pela manhã, no sentido de que, pelo amor de
Deus, a Casa tomasse providências. É um absurdo a
empresa não dar o vale-refeição e o vale-transporte. O
salário, que deveria ter sido pago até o quinto dia, não
foi pago, e amanhã já será dia 10. Então, estão sem
salário, sem vale-transporte e sem vale-alimentação.
É gravíssimo isso!
Como nós, que cobramos tanto, que somos fiscalizadores da lei e que fizemos as leis, vamos admitir
que nossos funcionários estejam sem salário?
É uma postura, para mim, covarde dessa empresa, que deve ter recebido, e muito bem, do Senado e
não paga os funcionários da Casa, que, em média,
ganham R$1 mil, R$700,00, um salário mínimo. Nem
pagam o vale-refeição ou o vale-transporte! Eles estão
arrumando dinheiro para pegar ônibus para vir trabalhar, senão perdem o dia e perdem o fim de semana
remunerado.
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Então, é o apelo que faço a V. Exª: que chame
aos fatos essa tal de Zarcone, para que responda. Tenho a certeza de que o Senado pagou a essa empresa, que não pagou seus funcionários, que estão aqui
desesperados. Recebi uma comitiva hoje pela manhã
e outra agora.
Então, esse é o apelo que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Antes de responder ao Senador Paim, concedo a palavra ao Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Quero me
somar à preocupação do Senador Paim. É inadmissível
que esta Casa, com os recursos que ela custa ao Erário público, com nossos salários, com nossos custos,
nossos funcionários do quadro, tenhamos servidores,
como o ascensorista que, nesta manhã, para vir para
cá, teve que pedir dinheiro emprestado para comprar
passagem de ônibus. É inadmissível! É inadmissível!
Eu diria mais: é uma imoralidade da parte da empresa,
e com essa imoralidade estamos sendo coniventes.
Por isso o Senador Paim trouxe o assunto, e não
podemos deixar passar um dia, dois que sejam, sem
que isso seja resolvido. Essa empresa tem que pagar,
ou o Senado tem que assumir. O que não se pode fazer é deixar pessoas trabalhando na Casa do povo,
onde temos nossos bons salários, nosso serviço de
saúde, e essas pessoas que trabalham aqui, sem as
quais não podemos agir corretamente, até porque não
haveria limpeza, ficam sem dinheiro para o transporte,
sem vale-alimentação e com salário atrasado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Presidente, o Senador Aloysio me socorre aqui,
ele que já foi Ministro da Justiça, no sentido de que
isso é apropriação indébita. É caso de polícia, porque
eles arrecadaram o dinheiro, receberam-no da Casa
e ficaram com o dinheiro dos funcionários.
Esse é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A denúncia de V. Exª, Senador
Paulo Paim, que tem o apoio do Senador Cristovam
Buarque, é da maior gravidade. A Mesa, por exemplo,
determina que a Diretoria-Geral da Casa tome providências enérgicas para coibir o abuso imediatamente.
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Com a palavra o próximo orador inscrito, o eminente Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa
Catarina.
Tem V. Exª a palavra pelo tempo que desejar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros Colegas, vou
fazer alguns comentários sobre um tema não só do
meu Estado, mas do Brasil.
Eu já vinha, há dias, meditando. Recolhemos
dados em nosso gabinete. Sempre tenho falado aqui
do peso do agronegócio, da evolução econômica, do
setor industrial de Santa Catarina, em que a diversidade se destaca, mas não poderia deixar de trazer
alguns dados também sobre outra indústria que, de
certo modo, não usa chaminé, como se diz na gíria,
que é a do turismo.
O turismo é algo por meio do qual as pessoas
veem o Brasil: frequentam os locais, procuram conhecer, admirar, enchem os olhos. Deixam recursos com
hospedagem, com alimentação, adquirem alguns bens,
enfim, desfrutam, mas não levam o produto, porque
se trata da beleza, de admirar. Elas enchem os olhos,
pagam, mas não levam. Fica aqui.
Então, é uma espécie de indústria que não polui,
que não tem chaminés. É alguma coisa que vale a pena
conservar, vale a pena cuidar, vale a pena oferecer infraestrutura cada vez melhor para quem não usufruiu
ainda, não conheceu diversas coisas diferentes, não
fez um turismo interno.
Quem não conhece as belezas do Nordeste, do
Centro-Oeste? Quem não conhece as características
de um litoral? Quem não conhece, no Sul, os cânions,
por exemplo, coisas diversas? E assim não só em relação ao turismo interno como também em outros países.
Acho que é alguma coisa que cada vez mais cresce. Hoje há longevidade. A média de vida, cada vez
mais, melhora. As pessoas investem em si e chegam
ao ponto, quando se aposentam ou mesmo antes, de
conhecer, ou com filhos, ou na meia idade, ou depois,
algumas belezas; curtir, como se diz, tirar uma semana
ou quinze dias de férias. Acho que isso faz parte de
alguma coisa que precisamos fomentar e colocar como
uma das prioridades em todos os setores.
Então, trago algumas considerações em relação
a isso.
Há poucos dias, o Ministro do Trabalho, Manoel
Dias, disse que o Ministério está tentando criar um programa para que até os trabalhadores de restaurantes,
os trabalhadores de pousadas, os trabalhadores que
servem na alta temporada, que precisam se dedicar
ao trabalho em alguns meses de grande movimento,
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possam, na baixa temporada, esses mesmos trabalhadores – vamos supor, lá do Sul, do nosso litoral – sair
e conhecer outras regiões do Brasil.
O Ministério está criando um fomento, Sr. Presidente, para que os trabalhadores possam se deslocar
com suas famílias; para que tenham um bônus para ir,
dependendo da distância, de avião. Seria um bônus
para que conheçam hotéis. Há aqueles que, sendo do
litoral do Sul, não conhecem as praias do Nordeste ou
da Amazônia. Manteríamos, com isso, em épocas de
baixo movimento, a circulação com aqueles que não tiveram o direito de conhecer, de usufruir ou de participar.
Assim, eu diria que vai ser bom para o turismo
interno, para o litoral. Quem não conhece o interior poderá conhecê-lo em momentos de baixo movimento.
Com isso, cria-se uma atividade, geram-se recursos, cria-se o movimento. Os do Nordeste vão para o
Sul e vice-versa. Acabam ocupando também os hotéis,
e isso vale a pena.
Na última quinta-feira, chegou ao Brasil o turista de número 6 milhões. Foi na última quinta-feira, na
semana passada: o turista de número 6 milhões. O
número é um recorde histórico e rompe a marca dos 5
milhões de visitantes, em que o País estava desde 2005.
O fato foi comemorado pela Embratur, órgão
responsável pela promoção do Brasil no exterior, com
direito a telas espalhadas pela área de desembarque
do aeroporto e mimos como brigadeiros e o mapa da
cidade. A Embratur coordenou esse movimento, criou
um fato, marcou. Foi algo diferente.
Não há dúvida de que devemos celebrar o incremento do número de desembarques internacionais,
em boa parte fomentado pela Jornada Mundial da Juventude e pela presença do Papa, que movimentou o
País em julho.
A festividade, contudo, não deve esconder que
ainda estamos a uma distância abissal da imensa potencialidade do Brasil no setor e dos grandes dividendos gerados mundo afora.
Temos um País de dimensões continentais: são
mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quinto
maior Território do mundo. Maior, inclusive, que a soma
de todos os países que compõem a União Europeia.
Somente de litoral, são quase 7.500 quilômetros,
banhados pelo Oceano Atlântico – mais de 9.000 quilômetros, se considerarmos as saliências e as reentrâncias, por onde se espalham praias, falésias, dunas, mangues, recifes, baías, restingas, entre outras
formações.
Somam-se a esse belo litoral as belezas da Amazônia, do Norte e do Nordeste, do Centro-Oeste de V.
Exª, meu caro Presidente, o bioma único do Pantanal
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– que V. Exª conhece tão bem –, as riquezas históricas
de Minas, a multifacetada metrópole que é São Paulo,
de Aloysio Nunes, a nossa eterna cidade maravilhosa
do Rio, o mosaico cultural do Vale Europeu de nossa
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul – por que não
dizer, do Senador Paulo Paim, que aí se encontra –,
além da nossa gastronomia única, da nossa música
e nossas festas, e veremos uma pequena amostra do
fantástico potencial turístico do Brasil. É uma coisa
interessante! Desde já me desculpo, porque, por falta
de tempo – V. Exª até disse que eu poderia ocupar a
tribuna por mais tempo, mas existe um limite; foi bondade de V. Exª –, tenho consciência de que deixei de
lado muitos destinos, regiões e Estados repletos de
belezas e encantos.
Os números no setor, no entanto, não têm correspondido à altura, quando comparados a outras nações. A Organização Mundial do Turismo, organismo
ligado à ONU, registrou, em 2012 – no ano passado,
portanto –, a movimentação de 1,3 bilhão de turistas.
Desse total, o Brasil recebeu pouco mais de 0,5% – ou
seja, 5,7 milhões de visitantes.
Quando falamos na receita gerada pela atividade,
a proporção é a mesma. Ficamos com US$6,6 bilhões,
de um total de US$1,37 trilhão gastos no período.
Alguns fatores contribuem decisivamente para
a composição desse quadro. Obviamente, o cenário
econômico internacional tem influência direta, determinando as possibilidades e o alcance das intenções dos
visitantes estrangeiros. Mas não podemos negar que a
infraestrutura desempenha um papel fundamental na
capacitação do turismo nacional. Nossos aeroportos
ainda são acanhados. Como alternativa aos aviões,
nos deslocamentos internos, sobram ao turista os ônibus, opção desconfortável, quando o objetivo é vencer
distâncias maiores.
Dispomos de poucas opções para o turismo marítimo, especialmente com relação aos cruzeiros, que
movimentam importantes fatias do mercado internacional. Contam-se nos dedos as cidades que dispõem de
estrutura apta a receber, com conforto, transatlânticos
com turistas. No Brasil, podemos contar nos dedos.
A segurança em nossas cidades também é fator
determinante. Nada mais frustrante que correr riscos,
ao patrimônio e à vida, durante o precioso período de
lazer. Tem que se cuidar até disso! Não se pode sair
e dizer: “Vou curtir”.
É claro que, em Campo Grande, em Dourados,
no Estado de V. Exª, ou em alguns lugares do Pantanal, para descansar, isso é possível, mas, no Brasil,
no geral, como um todo, não. Não dá, Senador Figueiró. Não dá!

DEZEMBRO
DE 2013
Terça-feira 10 92909

Gosto de lembrar uma história que ouvi há pouco tempo. Um visitante brasileiro, acompanhado da
esposa, chegou, no início da noite, ao seu hotel, em
uma cidade alemã. Querendo jantar em determinado
restaurante, próximo dali, perguntou ao recepcionista
se poderia ir caminhando. A reação do funcionário foi
de surpresa com a pergunta, uma vez que a questão
da segurança nem sequer estava entre o rol de preocupações concernentes à sua atividade. Nem estava!
O recepcionista ficou surpreso com aquela pergunta,
“se poderia ir caminhando”. Pela surpresa do recepcionista do hotel, para ir ali, logo ali, à noite, para jantar,
por que isso? Aí, naturalmente, o turista brasileiro contou o que pode ocorrer aqui. Ele ficou muito surpreso:
“Aqui, não. Vá, vá curtir. Não se preocupe”.
A Copa do Mundo, no próximo ano, e as Olimpíadas, em 2016, indubitavelmente trarão considerável
incremento às nossas estatísticas internas. Sem dúvida. O grande desafio, contudo, é transformar essas
oportunidades em melhorias perenes, que possam
contribuir para a consolidação do País na rota do turismo internacional.
Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que
levar a sério! Temos que nos preparar. Temos que nos
preocupar com isso para não criarmos uma imagem
cada vez mais frustrante. Agora, temos que estar 24
horas mergulhados nisso, procurando não fazer nada
desprevenidos. Não pode ocorrer o que houve lá em
Joinville, ontem, por exemplo.
Não podia ocorrer o que houve lá em Joinville
ontem, por exemplo; não pode ocorrer um negócio desses. Jamais pode se alugar ou se locar: “Deixa que a
segurança é por nossa conta; nós vamos contratar os
seguranças”. Isso para realizar uma partida dificílima,
que poderia decidir o primeiro quadro nacional entre
um time do Rio e um de Curitiba, uma decisão. “Deixa
que os seguranças nós contratamos.”!
Isso não dá, de jeito nenhum, deve ser preparado previamente: “Nós precisamos de tantos homens”.
Não pode. Disseram que já estava locado o estádio, em
outras vezes, já haviam locado o estádio de Joinville,
que já era por conta, já havia um contrato realizado há
mais tempo, e que a segurança era por conta deles.
Mas num caso como esse não dá, não é possível. Nós
temos que pensar um pouco adiante, nos reflexos disso.
Nós todos temos que pensar assim, no Brasil inteiro.
Temos que ter um cuidado danado. Se não, já viu: vai
chegar o ano que vem, vão chegar as Olimpíadas, e
se nós não nos prepararmos, Senador Aloysio Nunes,
vai ser uma decepção.
Eu diria que, com as medidas corretas, o setor
pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento
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econômico e social. Trata-se de indústria limpa, como
eu disse no início, de alto valor agregado, envolvendo
a extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra.
Como resultado, geração de emprego e de renda, além
da arrecadação de impostos e do desenvolvimento
sustentável.
E nós temos que dar um exemplo ao Brasil; aliás,
ao mundo, não só ao País. Portanto, eu não poderia
deixar de trazer, nesta tarde, Sr. Presidente, algumas
considerações sobre esse marco que nós tivemos este
ano, quando se comemorou a chegada ao Rio do turista
de número 6 milhões. A Embratur fez uma festa, e tal,
e tal, porque completou 6 milhões, e não sei o quê, e
tal. Isto é bonito: tapete vermelho, rosas, quitutes, abre
o espumante, o champanhe, e tal.
Vender isso ao mundo é bonito, mas temos que
ter cuidado e oferecer segurança, para não ocorrer o que houve com esse brasileiro que esteve na
Alemanha. Pertinho do hotel e do estádio, havia um
restaurante que tinham recomendado a ele, porque
não é distante, e ele perguntou se podia ir a pé. E o
recepcionista da pousada, do hotel, ficou com surpreso: “Mas que pergunta! Por que isso? É logo ali”.
Mas diante da pergunta: “Dá para ir caminhando?”,
ele ficou surpreso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – V. Exª me permite?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria /
PMDB – SC) – Com muita honra, Senador Aloysio
Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – V. Exª aborda o tema do turismo sob diferentes ângulos, que são usualmente empregados para
analisar o impacto positivo desse ramo de atividade, e
aborda com a vivacidade, a competência de sempre. V.
Exª lembrou, agora há pouco, a chegada do turista de
número 6 milhões no Rio de Janeiro. Será que ele foi
tomar banho de mar no Rio de Janeiro? Qual a condição das águas daquelas praias belíssimas? São quase
todas poluídas por falta de um sistema adequado de
saneamento básico. O meu Estado, o Estado de São
Paulo, tem um litoral muito bonito, e há um investimento
forte do Governo de São Paulo, através da empresa
de saneamento estadual, a Sabesp, para criar lá uma
rede de esgoto capaz de atender a população que ali
mora e também a população flutuante, além de fornecer
água em condições adequadas, inclusive durante as
temporadas de férias, para atender a população que
para ali acorre. Mas é um investimento constante, são
anos e anos de investimento, de avaliação, de crítica,
de busca de financiamentos. Estamos caminhando.
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Mas, veja V. Exª, este fim de semana, estive em um
lugar belíssimo em Alagoas, norte de Maceió, um dos
lugares mais bonitos do mundo, e creio que dificilmente
se encontrará um lugar tão bonito quanto aquele, uma
praia. A praia é linda, mas por quanto tempo continuará
preservada, como é hoje, da poluição? Não sei, porque, nas cidades que pontuam o litoral, não há redes
de esgoto. A população se serve de fossas ou, então,
o esgoto vai para os córregos, que acabam parando
no mar. Eu penso que esse é o retrato do Brasil. Não
é só o Rio de Janeiro ou o meu Estado, o Estado de
São Paulo, que ainda têm problemas de poluição nas
praias. As praias do litoral norte ainda hoje, muitas
delas, creio que a maioria delas, as mais procuradas,
estão muito poluídas, não obstante o esforço que o
Governo vem desenvolvendo, um esforço eficaz. Vamos trazer turistas? Vamos. Vamos acolhê-los? Vamos.
É uma indústria limpa, gera empregos, multiplica os
empregos, como pude ver agora mesmo, na viagem
que fiz neste fim de semana e que relato a V. Exª. Há
uma profusão de pequenas atividades, de pequenas
oficinas, construção civil, lojas, vendedoras de produtos de beleza, restaurantes, pousadas, uma quantidade enorme aproveitando aquele recurso natural que
nós temos. Mas até quando, se não tratarmos, se não
investirmos na qualidade de vida das pessoas que
moram lá, que moram lá, para que o turista, quando
chegue, encontre uma cidade arrumada, um povo educado, um povo com saúde, a praia limpa, a natureza
preservada? Infelizmente, meu caro Senador Casildo
Maldaner, nós estamos muito longe disso. O senhor
vem do Estado de Santa Catarina e aqui o representa
muito bem. Santa Catarina é um Estado privilegiado
desse ponto de vista. Mas eu penso que, infelizmente, o Brasil como um todo ainda está muito distante
desses padrões mínimos de, digamos, decência e de
qualidade de vida que possam fazer com que devido
a essa beleza natural, a esse povo maravilhoso que
nós temos, hospitaleiro e alegre, turistas realmente
acorram em grande número ao nosso País.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Recolho, Senador Aloysio Nunes, do
grande Estado de São Paulo, as observações de V.
Exª, que fala como autoridade não só desse setor, mas
também de todos os outros que conhecemos.
E quero receber essas observações, encerrando,
Senador, e dizendo que, na verdade, é isso mesmo.
O meu Estado também tem problemas. E eu sei que,
inclusive, o Senador Aloysio é um dos frequentadores das belezas da costa catarinense; o Mato Grosso
do Sul também, como outros Estados. Mas nós pre-
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cisamos cuidar ainda mais do nosso litoral. O nosso,
o catarinense, tem quinhentos e poucos quilômetros
de extensão de praias. Nós temos muito que avançar.
Precisamos melhorar mesmo. Há espaço para isso, e
não só ali, pois há espaço para a parte interna também.
Eu sempre brinco. Lembro-me que, certa vez, o
Governador Luiz Henrique, em uma missão, foi à festa
do chope, na Alemanha, em Munique. A trade turística
reuniu os setores e o então Governador Luiz Henrique
fez um esforço para propagar Santa Catarina, que é
um Estado que, se quisessem conhecer, tem as características da Alemanha: a tradição, o eisbein, o wurst,
aquele chope, que nós temos em Blumenau aquele
negócio todo, etc. Quando terminou, eles começaram
a questionar: “Nós aqui da Alemanha gostamos de
Santa Catarina para fazer joint ventures, investir em
tecnologias, fazer parcerias. Agora, para turismo, nós
gostamos de conhecer Salvador, a Bahia, a Amazônia,
o Pantanal, o Corcovado.”. Eles gostam de conhecer
coisas diferentes. Aí nós nos conscientizamos de que
Santa Catarina, na verdade, é uma minieuropa. Nós
temos as quatro estações do ano muito claras em
Santa Catarina; se quiser conhecer praias, tem; se
quiser conhecer neve, sentir frio, nós temos. Quer dizer, as quatro estações, a variedade, uma minieuropa
nós temos em Santa Catarina. Dá para fazer turismo
nacional. Quem quiser conhecer, é possível.
Mas o Brasil tem características totalmente extraordinárias. Se nós cuidarmos, como disse o Senador
Aloysio, desses 8,5 mil quilômetros de extensão que
temos de costa, e se contarmos as falésias e os nossos
rios, vai para mais de 9 mil quilômetros, curtir isso... E
isso porque não estou falando do Pantanal de V. Exª
ainda, das belezas que existem neste nosso Centro-Oeste e em todos os lugares do Brasil. Nós temos um
gigante ainda adormecido.
E, para concluir, é uma indústria sem chaminé.
Vem, gasta, enche os olhos, não leva a beleza e deixa
o dinheiro para fomentar a profusão, segundo a expressão do Senador Aloysio Nunes, de pequenos negócios
aqui e acolá, gera emprego, desenvolve, e sai alegre.
Propaga lá fora, vêm outras levas, e continua isso.
A natureza linda, coisas diferentes, matas ainda
intocadas, no mundo não se encontra mais. Nós encontramos no Brasil selvas que desde a eternidade
são a mesma coisa, como eram nos tempos antes da
Bíblia, já estavam assim. Pessoas virão para ver como
é, pagam bem para ver, querem sonhar e ver, pois só
conhece o artificial, o que foi plantado. No primeiro
mundo, na Europa, só conhecem o que foi plantado,
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uma imitação. Mas o original, para ver ali, nós temos.
E isso vale a pena.
Quero lhe agradecer pela tolerância, Senador
Figueiró, do Mato Grosso do Sul, que sempre está aí
conosco, não só com Santa Catarina, mas com o Brasil, pela oportunidade de trazer essas preocupações
na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Senador Casildo Maldaner,
hosana a Santa Catarina, hosana a São Paulo, que
se preocupam com a indústria sem chaminé, que realmente traz e pode trazer muito mais recursos a este
País que tanto dele precisam.
Espero que o Governo Federal leia o seu pronunciamento, dê a ele a atenção que merece e modifique a
sua política no sentido de que o Brasil dê boas-vindas
a todos que querem conhecer nossas riquezas naturais
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) –Concedo a palavra ao eminente
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, o
meu Partido.
Tem V. Exª o tempo que o desejar para o seu
pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tema que me traz à tribuna
nesta tarde, meu caro Senador Ruben Figueiró, é pouco
versado no debate político, é uma questão gravíssima,
mas que, no entanto, não merece, por parte da mídia,
do mundo político, dos governos, das associações, da
sociedade civil, a atenção que merece.
Refiro-me ao problema carcerário no Brasil, objeto
de uma entrevista deste fim de semana, concedida pelo
Ministro Gilmar Mendes à jornalista Mônica Bergamo.
O Ministro Gilmar Mendes, que, na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, também dirigiu
o Conselho Nacional de Justiça. E, nessa condição,
mobilizou o que se chamou na época, há quatro anos,
um mutirão carcerário, onde grupo de juízes, de membros do Ministério Público, defensores, percorrendo os
presídios do Brasil para levantar as mazelas que ali
se encontram e trazer propostas para solucioná-las.
A entrevista é aterradora, ele relembra fatos que
testemunhou nessa espécie de auditoria do inferno
realizada por ele.
Refere-se, inclusive, a um caso de um preso que
tinha o ventre rasgado, aberto e que agonizava no corredor de um presídio superlotado.
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Este tema, Sr. Presidente, merece tratamentos
esporádicos, atenções fugazes quando há uma grande rebelião, quando explode esse caldeirão em algum
canto do País e agora, surpreendentemente – as pessoas não esperavam que isso fosse acontecer –, com
a prisão dos mensaleiros recolhidos ao Presídio da
Papuda. A prisão dos réus do mensalão causou momento de grande exposição ao nosso sistema carcerário, exposição de um lado porque vários políticos do
PT, vários cronistas políticos se levantaram contra o
fato de que o ex-Deputado Genoino pudesse, com a
saúde abalada, ser recolhido a um presídio.
Chamou a atenção também o fato de esse presídio da Papuda, em Brasília, ter-se transformado num
centro de peregrinação, uma espécie de Lourdes dos
cultores do mensalão, uma peregrinação fora de hora,
que rompia a disciplina própria do presídio, que revelava o privilégio daqueles condenados em relação aos
demais presos.
A imprensa mostrou, em reportagens pungentes,
o drama das famílias que aqui, em Brasília, vão visitar
os seus presos e que, além de uma espera angustiante
de horas e horas, são obrigadas a passar por constrangimentos na hora da revista.
Muito bem, Sr. Presidente. Esses acontecimentos,
fatos e reportagens trouxeram à memória uma declaração ainda recente, de novembro de 2012, do atual
Ministro da Justiça, Prof. José Eduardo Cardozo, que é
exatamente a autoridade máxima do sistema penitenciário nacional e que disse o seguinte: “Se fosse para
cumprir muitos anos na prisão, em alguns dos nossos
presídios, eu preferiria morrer”.
E aí ele compara os presídios brasileiros às masmorras medievais. Talvez essa comparação se dê em
detrimento dos presídios brasileiros e em proveito
das masmorras medievais. Aí, S. Exª, insistiu: “Entre
passar anos num presídio brasileiro e perder a vida,
eu talvez preferisse perder a vida.” Foi o que disse o
Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, quero que o Ministro da Justiça
tenha vida longa, mas quero também que o Governo
aja, que o Governo trabalhe, que o Governo lidere,
para que o Brasil, nas suas instâncias políticas, nos
movimentos de defesa dos direitos humanos, na mídia,
encare esse problema. Que não dê a ele uma atenção
esporádica, mas que encare esse problema e que atue
no sentido de resolvê-lo.
O Ministério da Justiça tem, sim, uma responsabilidade enorme nessa questão. Não digo que seja
responsabilidade exclusiva do Ministério da Justiça
porque os Estados têm suas secretarias ou departa-
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mentos – ou que nome venham a ter – que tratam do
sistema carcerário. Existem, nos Estados, geralmente
ligados à Secretaria da Justiça, sistemas de acompanhamento de egressos, existem defensorias também
nos Estados, além da Defensoria Federal. Mas o fato,
Sr. Presidente, é que o problema vem-se agravando
ano a ano, e não sentimos a reação que deveria haver, e ser necessariamente, coordenada pelo Governo
Federal. Coordenada porque ele tem recursos; coordenada porque o Ministro da Justiça e o Presidente
da República têm a capacidade de mobilizar a opinião,
de mobilizar a mídia, de mobilizar o Congresso. O
peso específico da Presidência da República, no sistema político brasileiro, é enorme. O que se vê, nessa
área, Sr. Presidente, são promessas não cumpridas,
são números anunciados que não se transformam em
realidade prática.
Vou me permitir, Sr. Presidente, trazer ao conhecimento da Casa alguns dados que mostram que
o Governo do PT, nestes 12 anos, pouco ou nada fez
para mitigar esse quadro. Eu me refiro ao fato de que
o Governo Federal dispõe de recursos, dispõe, sim,
do Fundo Nacional da Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, ambos criados no governo
Fernando Henrique Cardoso.
No caso do Fundo Penitenciário Nacional, Sr.
Presidente, são recursos que se destinam especificamente para isto: construir presídios – presídios federais
porque nós precisamos de presídios federais; temos
apenas quatro no Brasil –; apoiar os Estados na construção de presídios estaduais – muitos Estados não
têm recursos suficientes para fazê-lo na quantidade
necessária –; treinar profissionais do sistema penitenciário. O Governo Federal tem, portanto, o Fundo
Penitenciário Nacional, para este mister.
Diante da gravidade do caso e diante do aumento
a cada ano da população carcerária – nós tínhamos,
no início do governo do PT, cerca de 340 mil presos
no Brasil; hoje, nós temos mais de 500 mil presos; 514
mil, para ser mais preciso, segundo a última estatística conhecida –, um aumento de cerca de 70%, era
de se esperar que houvesse aumento correspondente
de empenho do Governo Federal medido por recursos,
pelo dispêndio efetivo do Fundo Penitenciário que ele
tem a seu dispor. Pois bem, nesse período em que
aumentou em 70% a população carcerária no Brasil,
houve uma redução de quase 40% nos investimentos
realizados com recursos desse Fundo.
O dado é o seguinte: enquanto no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique, a preços de
dezembro de 2010, foram utilizados, em média, cerca
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R$247 milhões por ano, no final do governo Lula, o
montante caiu para R$150 milhões.
No Governo Dilma, então, o descaso é patente. Veja, Sr. Presidente: em 2011, somente 13% dos
recursos disponíveis para investimento do Fundo Penitenciário foram efetivamente pagos. Em 2012, o número é acabrunhante. Em 2012, praticamente nada
foi executado. Dos R$630 milhões disponíveis para
investimentos em penitenciárias, sabem V. Exª quanto
foi investido? Apenas R$2 milhões; dos R$630 milhões,
só se investiu R$2 milhões, ou seja, 0,3%.
Bom, pode-se dizer: “olha, tal presídio, assim não
pôde ser construído porque não foi concedida licença
ambiental na época, o Estado devolveu recursos”. Isso
pode ter ocorrido e, seguramente, ocorre, porque, quando se trata de construir um presídio fechado, semiaberto
em qualquer cidade, imediatamente, os políticos e a
população locais se mobilizam num alarido contrário;
é vereador em véspera de eleição, é Deputado: “Não
pode construir presídio aqui”. Acontece que, se as
pessoas cometem crimes, em algum momento, têm
que ser encarceradas quando lhes forem cominada
a pena de prisão; não há saída. O crime tem que ser
objeto de prevenção, mas, quando é o caso, ele deve
dar causa à punição, ao castigo. Não há outra forma,
é assim que funcional nosso sistema penal. Pode-se
falar em penas alternativas? É importante o instituto
das penas alternativas, que consiste em aplicar-se a
um condenado pena de prestação de serviço à comunidade, de interdição de frequentar determinados
lugares, desde que sejam crimes que revelem um poder ofensivo menor ou tolerável do criminoso. Mas os
juízes relutam em aplicar penas alternativas porque
não há uma estrutura de acompanhamento efetivo do
seu cumprimento.
Agora, Sr. Presidente, há obstáculos que, muitas vezes, não são de responsabilidade do Governo
Federal? Há, mas cabe ao Governo Federal liderar,
saber por que foi devolvido aquele recurso, tomar a
frente da defesa da necessidade da construção de
presídios no Brasil, para que possamos eliminar essa
condição deprimente, degradante que é experimentada
por aqueles que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil. Não existe possibilidade de recuperação
de um preso nesse sistema, um preso que, em média, dispõe de 70cm² para viver durante o período de
prisão. Não existe essa possibilidade. Quando chega,
é imediatamente escravizado, a sua família é vítima
de chantagem por parte das facções criminosas que
existem dentro dos presídios, muitas vezes, suas mulheres ou seus filhos são obrigados a se associarem
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compulsoriamente ao tráfico. E, quando saem, saem
piores do que quando entraram. São presídios que
brutalizam, que desumanizam.
Portanto, para que se possa enfrentar essa situação, dar condição ao preso de se ressocializar, de
estudar, de trabalhar, inclusive durante o período de
prisão, como forma de remissão de pena, cumprir pena
perto da sua família, perto do juiz da execução penal
da comarca que determinou a sua prisão, é preciso
construir presídios no Brasil. Não há outra saída!
Se a criminalidade é alta no Brasil – nós, infelizmente, temos uma das taxas de homicídio por habitante mais altas do mundo –, é preciso combater o
crime, e a pena de prisão é uma das consequências
do cometimento de crimes graves.
Diz-se: “olha, não adianta prender, porque o Brasil
já tem uma população carcerária imensa”. É verdade,
é muito grande. Mas, nos Estados Unidos, ela é muito
grande também. No Brasil, nós temos, para uma população de 200 milhões de habitantes, uma população
carcerária de 500 mil, 0,25%. Nos Estados Unidos,
para uma população de 312 milhões, nós temos uma
população carcerária de 2,2 milhões. Ou seja, 0,75%,
três vezes mais do que no Brasil, proporcionalmente
à população.
Isso quer dizer, Sr. Presidente, que a tendência,
se a polícia prender depois de elucidados os crimes –
como se deseja que sejam –, se o Judiciário julgar em
tempo, é inevitável que a população carcerária venha
a aumentar, ainda que se multiplique o esforço para a
aplicação de penas alternativas – que eu desejo que
seja feito –; ainda que nós tenhamos defensores públicos atuando nos presídios – como precisam estar, para
que um criminoso, um apenado que já tem condições
de requerer a liberdade provisória possa usufruir dessa
etapa da sua progressão; é preciso que haja defensores
nessas condições. No entanto, inevitavelmente, o número de detentos haverá de aumentar. Mesmo porque
nós temos muitos presos cumprindo pena em delegacias de polícia. E delegacia de polícia não é presídio!
Delegacia é órgão de investigação, é órgão de Polícia
Judiciária! O delegado, o investigador, o escrivão não
é guarda de preso; a sua função é outra, e, no entanto,
temos dezenas de milhares de presos ainda cumprindo pena em delegacias de polícia, desviando a Polícia
Civil da sua atividade fundamental, precípua, que é a
apuração de crimes, que é o braço judiciário, é o braço
policial da Justiça, gerando uma situação de insegurança para a população das pequenas cidades onde
essas delegacias se encontram, nas cidades médias.
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O drama das mulheres presas é preocupante,
pois não há presídios femininos no Brasil, na demanda
desta população carcerária. A Constituição assegura
às mulheres o direito de amamentar os seus filhos na
cadeia. Quais são os presídios femininos? Onde estão? Em que condições existem?
Sr. Presidente, infelizmente, este é um tema que
não costuma frequentar o noticiário brasileiro, não é
tema de campanha política, e, pelo contrário, pega mal
falar disso. Dizer que é preciso construir presídios não
é popular. No entanto, temos masmorras, como disse
o Ministro da Justiça, que reclamam providências dos
governos, especialmente do Governo Federal, e que
constituem uma vergonha para o nosso País, uma autêntica vergonha.
Creio, Sr. Presidente, que esse tema da segurança pública no sentido amplo, passa pela estruturação
do sistema carcerário onde os condenados à pena
privativa de liberdade possam, efetivamente, cumpri-la
em condições dignas e com a possibilidade de, por aí,
virem a se recuperar e a se reintegrar na sociedade. E
há necessidade de termos um sistema de acolhimento
dos detentos depois de cumprida a sua pena. É preciso combater o preconceito que cerca essas pessoas
que já cumpriram o que a Justiça lhes determinou e
que, ao saírem da cadeia, não têm condição de viver e,
por isso mesmo, muitos retornam ao mundo do crime.
Há necessidade de termos Defensoria Pública,
convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil,
trabalho voluntário nas cadeias.
A presença, sim, das igrejas dentro dos presídios,
levando a esperança de redenção a essas pessoas.
Tudo isso, em minha opinião, Sr. Presidente, tem
que ser, sim, um tema político, tem que comover os
políticos brasileiros, precisa estar, Sr. Presidente, num
lugar nobre da próxima campanha presidencial. Nós
não podemos continuar ignorando esse drama. E ficarmos silentes a declarações de autoridades, como
o Ministro da Justiça de nosso pais, que conforme
já enfatizei, declarou: “Se fosse para cumprir muitos
anos na prisão, em alguns dos nossos presídios, eu
preferiria morrer”.
Se a prisão dos chamados mensaleiros serviu
para abrir os olhos das pessoas, confirma-se o adágio
de que “há males que vêm para o bem”.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Aloysio Nunes, o brado de V. Exª não é de um parlamentar da oposição; é
de um parlamentar que sente uma realidade existente
no País e que precisa, sinceramente, ter uma solução.
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O problema carcerário neste País é de uma realidade imensa, em todos os Estados.
V. Exª se referia aos dados percentuais, e eu me
lembrava aqui do meu Estado de Mato Grosso do Sul,
onde simplesmente é uma vergonha, é uma degradação. E cito realmente que essa responsabilidade cabe
menos aos Estados e muito mais à União.
Recursos, como V. Exª disse, existem, mais de
R$600 bilhões, ou R$600 milhões, não me lembro; apenas 0,6% foram aplicados até agora. Por quê? Porque
houve uma omissão do Poder Público.
Temos que juntar, como V. Exª bem dignificou
tudo isso, e levar para o debate nas eleições que se
aproximam, para que o próximo Governo estabeleça
uma política penitenciária que realmente tenha condições de resolver os graves problemas que hoje nós
lamentamos.
V. Exª, no seu discurso, foi professoral, deu as
linhas mestras. Que os candidatos enxerguem essa
realidade e possam cumpri-la amanhã, como um compromisso não tanto deles, mas da Nação brasileira.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao eminente Senador Paulo Paim, eu desejo esclarecer a V. Exª que,
atendendo aos seus reclamos, à denúncia que fez com
relação à firma Zarcone, que é uma empresa terceirizada do Senado, eu me dirigi à Diretoria-Geral da
Casa, e o Sr. Diretor-Geral foi muito prestativo, imediatamente tomou as providências necessárias, a fim de
que possa se resolver o assunto a curtíssimo prazo.
Ele me disse todas as providências, o que aconteceu,
e que, em razão disso, as diligências que estão sendo
tomadas por ele darão consequência imediata.
É a satisfação que a Mesa dá a V. Exª, elogiando, uma vez mais, a atenção e a presteza com que V.
Exª transmitiu à Casa os reclamos dos funcionários,
que tão honestamente, tão lealmente prestam serviços
aqui em nome dessa firma Zarcone.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Ruben Figueiró, primeiro, claro,
os meus cumprimentos ao Diretor da Casa. Eu fico
com a palavra “imediata”, porque esta é a questão.
Eu até pensei que era muito mais. Uma empresa
dessas que se nega a pagar 25 funcionários... Como
é que eles virão trabalhar amanhã? Como é que eles
vão comer amanhã?
Alguém me disse: “Não, nem que não fosse, é
o dinheiro deles, é justo.” Mas eu quero ir mais além.
Esta sensibilidade é que nós temos que ter. São 24
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famílias – não é muita gente; então, dá para pagar de
imediato – que estão com problema de alimentação e
de dinheiro para vir trabalhar, que é o vale-transporte.
Então, eu gostei da resposta do nosso Diretor –
meus cumprimentos –, de que a solução será imediata.
E tenho certeza de que os funcionários podem aguardar que amanhã eles receberão o vale-transporte, o
vale-alimentação e o seu salário.
Agradeço a presteza do encaminhamento feito
por V. Exª, porque, permita-me que diga, esse povo não
pode esperar. Calcule o que é para eles – que para
nós não faz falta – o vale-transporte e o vale-refeição
virem daqui a dois ou três dias. Uma funcionária me
dizia que pediu dinheiro para a vizinha dela para vir
trabalhar. Quanto ao almoço, ela iria comer uma fruta,
esperando que chegasse o vale.
Então, meus cumprimentos ao Diretor da Casa.
Eu o conheço e sei de sua seriedade e responsabilidade. Eu gostei do termo “imediato”, que significa que
eu tenho certeza de que amanhã eles receberão o que
têm de direito. Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, eu quero compartilhar com o Plenário do Senado a decisão tomada pelo Governo brasileiro em relação ao boicote que estavam fazendo
na fronteira Rio Grande do Sul – Argentina. Então,
divido aqui com o Senado, com os calçadistas, com
os trabalhadores gaúchos a notícia de que o governo
argentino, enfim, liberou os produtos brasileiros que
estavam retidos nas fronteiras, quase um milhão de
pares de calçados, e quantidade enorme também de
móveis e de embutidos.
O embargo ameaçava a situação econômico-financeira das empresas desses setores. Preocupados com essa situação, os empresários do Vale dos
Sinos me procuraram para agendar uma reunião com
a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Assim eu fiz, e fui acompanhado dos Srs. Rosnei Alfredo
da Silva, Diretor da Abicalçados; Eduardo Schefer, Diretor do Grupo Priority; Marco Aurélio Kirsch, Diretor
da Associação Calçadista de Novo Hamburgo; e dos
parlamentares que nos acompanharam, Senadora
Ana Amélia e os Deputados Federais Marco Maia e
Renato Molling.
Estivemos, assim, no último dia 27 de novembro,
com a Ministra Gleisi. Na oportunidade, a Ministra nos
afirmou que o Governo Federal ia enviar à Argentina
uma missão para solucionar o impasse dentro de poucos dias – ela falou dois ou três dias.
Cumprimento aqui a mediação do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Foi relevante para que chegássemos

DEZEMBRO
DE 2013
Terça-feira 10 92915

a uma solução favorável aos produtores e trabalhadores gaúchos.
Quero elogiar também a posição firme, decidida
da Ministra Gleisi e do empresariado gaúcho, que não
se deixaram abalar e saíram em defesa dos interesses
do Rio Grande e do Brasil.
Segundo dados da Abicalçados, o setor amarga
prejuízo acumulado de mais de US$13,2 milhões, causado pelo embargo da entrada de, aproximadamente,
800 mil pares de calçados naquele país.
De janeiro a setembro deste ano, os argentinos
compraram 6,76 milhões de pares, pelos quais pagaram US$98,7 milhões, uma queda de 2% em pares de
sapatos comparada ao mesmo período do ano passado.
De outro lado, o comércio entre os dois países,
de janeiro a setembro de 2013, apresentou um superávit de US$2,1 bilhões.
Reafirmo aqui, e já disse, quando do início deste debate: o Brasil tem mantido uma política amigável
com os parceiros econômicos e tem preservado boas
relações com os demais países, especialmente com
os hermanos do Mercosul, mas não abriremos mão de
preservar os interesses dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Não abriremos mão de defender
a liberação do comércio e a remoção de barreiras nas
fronteiras, meta, inclusive, pregada, difundida, falada
e defendida pela própria OMC (Organização Mundial
do Comércio).
O crescimento das empresas transnacionais está
desempenhando papel cada vez mais relevante no
comércio mundial, exigindo o rompimento de quaisquer barreiras, especialmente as tarifárias. É importante que as relações do Mercosul caminhem nesse
sentido, levando políticas mais audaciosas frente às
negociações mundiais para que haja o fortalecimento
do nosso bloco aqui do sul da América.
Quero encerrar, cumprimentando a atitude do
Governo brasileiro e também a forma como, enfim, o
governo da Argentina entendeu e caminhou na linha
da conciliação, em prol do fortalecimento das relações
do Mercado Comum do Sul do Brasil.
Sr. Presidente, além deste fato, eu gostaria muito de lembrar que hoje, às 18 horas, vou participar da
retomada do lançamento da revista Thoth, Escriba dos
Deuses, Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes. Celebramos, assim, o início de um novo
momento, com os pensamentos de Abdias Nascimento.
Comento aqui sobre esse evento que será às
18 horas. Começo falando que a moçambicana Graça
Machel, companheira do nosso inesquecível Nelson
Mandela, lembrou, no dia de ontem, uma frase dele:
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“Aquilo que conta na vida não é o simples fato de termos
vivido, é a diferença que fizemos na vida dos outros”.
Abdias Nascimento fez muita diferença na vida
do povo brasileiro. Mesmo depois de sua passagem,
o nosso convívio não silenciou: pelos seus escritos,
há um despertar diferente em nossas almas em cada
manhã, em cada noite. Se nos faltam forças para seguir adiante, subir montanhas, atravessar desertos,
certamente, buscamos beber na fonte inesgotável da
sabedoria, compreensão, justiça, solidariedade na enciclopédia de vida e conduta que foi Abdias Nascimento.
Hoje, vou participar, às 18 horas, do lançamento da reimpressão das revistas THOTH – Escriba dos
Deuses, Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes. Celebramos, como eu disse, o início de um
novo momento no pensamento de Abdias Nascimento.
Esse resgate da memória de Abdias, os seus
escritos, os espaços disponibilizados por ele para o
debate são de extrema importância para o País. Creio
eu que outros momentos como este irão acontecer, já
que estamos perto do seu centenário, que será em 14
de março de 2014.
Termino cumprimentando todos e todas que vão
participar desse evento e que não esqueceram Abdias neste momento em que o mundo chora a morte
de Nelson Mandela. Àqueles que tiveram a iniciativa
desta reimpressão, deste momento tão feliz, momento
em que celebramos a vida lembrando alguém que já
faleceu, eu quero lembrar que, numa época, em vida
ainda – Abdias fazia 90 anos –, eu escrevi, a pedido
do Itamaraty, algo para ele. Escrevi um poema a Abdias que diz assim:
Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a
nossa causa, à causa da nossa nação.
Abdias, meu velho e querido Abdias [ele estava lá sentadinho ouvindo], o nosso povo há de
contar em versos e prosa a tua história. A história de um guerreiro, a história de um lutador.
Os poetas vão lembrar de Abdias, falando de
paz, rebeldia e, tenho certeza, a emoção será
tão forte como é hoje o que sentimos [aqui]
quando ouvimos a batida do tambor [homenageando você, Abdias, o nosso rebelde indomável].
Falarão [as gerações futuras] de um homem negro, de cabelos brancos e barba prateada, que,
independentemente do tempo, nunca parou.
Fez da sua guerra a nossa batalha, como ninguém. Nunca tombou. Foi dele e é nossa a bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade.
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Abdias, tu és exemplo para todos nós. Tu és
um homem que viveu à frente do teu tempo.
Que as gotas de sofrimento arrancadas do teu
corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente. [Abdias]
Tu nos deixas [para sempre] uma lição de vida.
(...)
Este poema que fiz para Abdias declamei na frente dele, e ele, sentado na cadeira, só me olhava, e eu
sentia que uma pequena lágrima caía dos seus olhos.
Dizia eu:
[Abdias] Viverás para sempre junto de nós. A rebeldia de tuas palavras, que somente os guerreiros ousam, estão cravadas na história da
humanidade, nos nossos corações e mentes.
Sr. Presidente, Abdias era alguém que não tinha
nenhuma razão para falar para agradar; ele falava o
que sentia. Aí eu me lembro de uma frase de Mandela que diz mais ou menos o seguinte: quando você
fala para que o outro te entenda, pode ter certeza de
que ele vai guardar o que você falou, mas, quando
você fala com a alma o que está sentindo em relação
a ele, pode saber que isso vai ficar gravado sempre
no seu coração. Isto é do Mandela, e é assim que o
Abdias falava.
Enfim, é muito bom saber que hoje vamos participar de um evento que vai acabar, com certeza,
fazendo uma homenagem justa a Mandela, mas também a Abdias.
Sr. Presidente, eu queria deixar registrado nos
Anais da Casa um artigo que escrevi e foi publicado
no Jornal do Brasil e Sul em homenagem a Mandela
com o título “Meu coração chora”. Na verdade, é uma
síntese – é por isso que não vou lê-lo – do discurso
que eu fiz aqui na sexta-feira. Muito mais do que falar
de algo que eu escrevi e de um poema que eu fiz, eu
ainda queria, nesta segunda-feira, quando o mundo
homenageia Mandela, Sr. Presidente, ler aqui algumas
frases do Mandela, porque elas são lições de vida. Só
vou ler as frases.
Sr. Presidente, este é um momento mágico da
nossa caminhada. Eu tive a alegria de entregar nas
mãos de Nelson Mandela a Medalha e o Diploma
consagrados, aqui, no Congresso, como a mais alta
honraria que recebe um Chefe de Estado. Só que ele
não era Chefe de Estado. Ele tinha conquistado sua
liberdade, não foi libertado. Como nós tínhamos ido lá
para convidá-lo, ele veio aqui e nós entregamos a ele
como se ele fosse Chefe de Estado. Em seguida, ele
se tornou Chefe de Estado.
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Aqui, eu tenho algumas frases de Nelson Mandela que quero dividir com vocês, frases que guiaram
meus passos ao longo da minha vida. Eu vou entrar
nas frases rapidamente e depois vou passar para o
nosso Senador Capiberibe.
Algumas das frases do Mandela.
“Tudo parece impossível até que seja feito.”
“Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e
melhore a liberdade dos outros.”
Em outra, ele diz: “Eu aprendi que a coragem
não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O
homem corajoso não é aquele que não sente medo,
mas aquele que conquista [o melhor para o seu povo]
por cima do medo.”
Outra frase, que eu já repeti aqui: “Se falares a
um homem numa linguagem que ele compreenda (...)”
Uma frase famosa: “Ninguém nasce odiando outra
pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam
aprender e, se podem aprender a odiar, [muito mais
facilmente] podem ser ensinadas a amar.”
Outra frase: “Quando penso no passado, no tipo
de coisas que me fizeram, sinto-me furioso, mas, mais
uma vez, [eu entendo que] isso é apenas um sentimento. O cérebro sempre domina e diz-me: tens um tempo
limitado de estada na Terra e deves tentar usar esse período para transformar o teu país naquilo que desejas.”
Outra do Mandela: “Sonho com o dia em que
todos levantar-se-ão e compreenderão que foram
feitos para viverem como irmãos.” Todos vão se levantar e vão entender que foram feitos para viverem
como os demais.
“Se tu queres fazer as pazes com o teu inimigo,
tens que trabalhar com o teu inimigo. E então ele torna-se o teu parceiro.”
“Uma boa cabeça e um bom coração são sempre
uma combinação formidável.”
Outra: “Depois de termos conseguido subir a uma
grande montanha, só descobrimos que existem ainda
mais grandes montanhas para subir.” Esta é muito interessante.
Ele termina dizendo: “É melhor liderar a partir da
retaguarda e colocar outros à frente, especialmente [aí é
que é o detalhe] quando estamos a celebrar uma vitória
por algo de muito bom que aconteceu. Mas deves tomar
a linha da frente quando há perigo [quando há perigo, o
líder tem de ter a coragem de ir para a linha de frente].
Desta forma as pessoas irão apreciar a tua liderança.”
Ele diz: “O dinheiro não cria o sucesso, mas, sim,
a liberdade cria o sucesso.”
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“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo.”
“Democracia com fome, sem educação e saúde
para a maioria é uma concha vazia”.
“Eu sou o capitão da minha alma”.
Termino lembrando que eu li aqui na sexta o poema de que ele mais gostava, um poema chamado O
Indomável.
Senador Capiberibe, aqui encerro meu pronunciamento, mas, com alegria, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Senador Paulo Paim, eu ouvia com
atenção o discurso de V. Exª. De fato, Mandela, um
ser humano e um líder político raro na história da humanidade, partiu e nos deixou doces lembranças e,
sobretudo, muita saudade. Eu, particularmente, tive
e tenho orgulho de ter, em algum momento da minha
vida, apoiado a ANC, o Congresso Nacional Africano,
partido liderado por Mandela, que, por meios necessários naquele momento, lutava para reconquistar a
liberdade perdida do povo sul-africano. Em 1978 e
1979, nós vivíamos em Moçambique. Nós saímos do
Canadá, de Montreal, para participar e colaborar com
a independência moçambicana, que, em 1975, tinha
se libertado do jugo colonial português. Nós estávamos
lá, no país ainda dilacerado pela guerra. Ao mesmo
tempo em que apoiávamos a independência moçambicana, havia um grupo de brasileiros que apoiavam a
ANC, liderada por Mandela. Esse apoio, claro, consistia em abrigar militantes da ANC e, também, esconder
armas e munição que passavam por Moçambique em
direção à África do Sul. E alguns companheiros dessa
época não chegaram a ver o sucesso da luta da ANC
e de Nelson Mandela. Ele estava na prisão em 1978
e 1979, assim como as principais lideranças da ANC,
mas eu tenho o orgulho de ter participado daquele
momento e de ter acompanhado toda essa trajetória,
inclusive, a realização do sonho do pan-africanismo de
Mandela, porque era sonho dele construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Esse é o grande
sucesso. E todos nós, no mundo todo, estamos lembrando a partida de Mandela com inteira razão. Trata-se
de um ser humano único e de uma liderança política
que nos enche de orgulho, não só o povo sul-africano,
mas o povo do mundo todo. Foi um homem que lutou
pelos direitos humanos e lutou pelo equilíbrio dentro
da sociedade. Portanto, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que V. Exª representa bastante,
muito, os ideais de Nelson Mandela aqui, em nosso
País. Muito obrigado.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador.
As suas palavras dizendo que perseguimos, com
dificuldade, mas perseguimos os ideais de Mandela
são algo que eu guardarei sempre na história da minha vida. É gostoso ouvir isto, saber que o Senador
Capiberibe, Senador por quem tenho o maior respeito,
diz, na tribuna do Senado, que procuramos seguir os
ideais de Nelson Mandela.
Obrigado, Senador.
Senador Cristovam, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Paim, pode continuar dizendo que
as palavras do Senador Capiberibe o inspiram muito,
mas ponha meu nome assinado embaixo do que ele
disse. Eu creio que o mundo inteiro é admirador fiel
do Mandela, mas, se formos escolher as pessoas que
mais se identificam aqui com aquela visão do mundo,
eu acho que escolheremos o senhor, não só pela cor,
pela negritude, pela raça, por assumir esse lado, que
muitos nem assumem tanto, como também pela sua
defesa intransigente de todos os direitos trabalhistas
em qualquer tema que apareça aqui. Então, quando
eu soube da morte do Mandela, eu me lembrei imediatamente do senhor, porque já o ouvi falar tanto aqui,
até chorando de emoção, em alguns momentos, que
é a pessoa que identifica. Então, aqui fica meu respeito, minha solidariedade e a certeza de que o senhor
representa muito bem esse grande ícone, o maior de
todos que tivemos durante, pelo menos, a nossa vida.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Cristovam, acho que a melhor forma
não de retribuir, mas de reconhecer a sua história, é
dizer que foi de V. Exª que eu ouvi, pela primeira vez,
que a verdadeira revolução começa pela educação.
Depois, Senador Cristovam, eu fui às frases de Mandela, e Mandela diz exatamente a mesma coisa. Só que
eu tinha ouvido isto de V. Exª há muitos e muitos anos
atrás, logo que nos conhecemos. V. Exª disse: “Paim,
é preciso que as pessoas entendam que a verdadeira
revolução passa pela educação”. Depois, fui ver que,
num discurso, em Moçambique, há uma frase de Mandela que diz exatamente isto, que a verdadeira mudança, que a verdadeira revolução passa pela educação.
Acho que, com isto, eu mostro que há uma identidade de nós todos aqui com a caminhada desse ícone,
desse ser iluminado, eu diria, alguém que conseguiu
unir o mundo. O mundo todo olha para Mandela e reconhece nele um herói, um herói de todos os tempos.
Como sempre digo, ele esteve à frente do seu próprio
tempo, para assumir a postura que ele teve, como essa

177

Dezembro de 2013

que eu disse aqui. Ele disse que o verdadeiro líder é
aquele que dialoga com seu inimigo, na busca de que
ele entenda a sua visão, de que ele possa ser parceiro naquilo que ele quer, que é a melhoria para todo o
seu povo. Ou seja, conversar, dialogar e brigar no bom
sentido, na conversa, não é crime.
Uma vez, perguntaram-me, Senador – permita-me que eu lhe diga isto neste momento –, se, quando
quero aprovar um projeto aqui, como, por exemplo, o
da igualdade racial, que foi inspirado em Mandela...
Eu recebi de Winnie Mandela a Carta da Liberdade,
quando lá estivemos em 1989, logo após a Constituinte, em uma missão do Governo brasileiro. Eu recebi do
Congresso Nacional africano a Carta da Liberdade, que
foi, segundo dito por eles, elaborada por Nelson Mandela. Eu a trouxe para o Brasil. E começamos o debate
do que hoje é a Lei do Estatuto da Igualdade Racial.
Ao lembrar tudo isso, Senador, mostro que nós
todos temos uma identidade muito grande com Mandela, e é um orgulho caminharmos juntos na construção
de um País melhor para todos. É por isso que sua fala
aqui faz com que eu lembre momentos como esse.
Enfim, Senador, muito obrigado pela forma como
V. Exª aqui apontou a importância dessa caminhada
que passa pela educação.
Eu queria terminar meu pronunciamento, fazendo
um convite a todos os senhores. Eu estava falando e
pensando no convite que eu tinha de fazer.
Às 18 horas, Senador Cristovam, nós vamos fazer uma homenagem a Abdias na Biblioteca. Falaremos sobre os escritos de Abdias. No mundo, é claro,
Mandela é reverenciado. Gosto de Mandela, de Gandhi, de Martin Luther King, que é uma figura histórica
e que procuro ler e conhecer. Mas, no Brasil, há duas
figuras que reverencio: Zumbi e Abdias Nascimento,
que foi do seu Partido e que faleceu há pouco tempo.
Hoje, vai ser lançada, mais uma vez, uma revista sobre a história, a caminhada, os pensamentos de
Abdias, às 18 horas. Tenho de ir para lá. Por isso, dentro do possível, se os senhores quiserem, estaremos
juntos nessa homenagem ao grande Abdias.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Meu coração chora”; Jornal do Brasil e Sul.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, hoje, tivemos
a rica oportunidade de ouvir vários oradores a respeito
da personalidade marcante de Nelson Mandela, como
V. Exª, o Senador Cristovam, o Senador Capiberibe
e muitos outros. A conclusão que tenho é a seguinte:
Mandela nos deixou a mensagem de bradar pela liber-
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dade e de lutar pela igualdade, usando a arma da educação. Foi uma grande mensagem que ele nos deixou.
Eu gostaria, antes que V. Sªs saíssem, de agradecer a
presença dos senhores e das senhoras, que estão aqui
para uma oficina de atuação no Parlamento, no Centro
de Formação da Câmara dos Deputados.
V. Sªs tiveram a oportunidade de ouvir agora o
eminente Senador Paulo Paim e os apartes dos Senadores Cristovam Buarque e João Capiberibe, que
enalteceram grandes figuras mundiais: uma delas é
Nelson Mandela, que acabamos de perder; a outra,
que é muito cara a todos nós e que deixou exemplos
dignificantes de como se deve lutar pela igualdade racial, é o saudoso Senador Abdias Nascimento. V. Sªs
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tiveram, portanto, uma aula magnífica, que, naturalmente, levarão para seus Estados, para significar que,
neste Parlamento, nesta Casa, nós honramos o nome
do nosso País, do Brasil. Sejam sempre bem-vindos
ao Senado da República!
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras
e aos Srs. Senadores que, amanhã, haverá sessão
do Congresso Nacional, às 14 horas, para apreciar os
Vetos Presidenciais e Projetos de Lei do Congresso
Nacional, e que, logo a seguir, será realizada sessão
deliberativa extraordinária, com a Ordem do Dia previamente designada.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010

ORDEM DO DIA

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011

1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 222, DE 2013-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.407, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 222, de 2013-Complementar, do
Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas
gerais sobre o processo administrativo fiscal, no
âmbito das administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parecer sob o nº 1.356, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 72, de 2007 (nº 6.655/2006, na Casa
de origem, do Deputado Luciano Zica), que altera
o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre registros públicos e dá
outras providências, possibilitando a substituição
do prenome de pessoas transexuais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.319 e 1.320,
de 2013, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relatora ad hoc:
Senadora Serys Slhessarenko; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Suplicy.
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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.

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.
5
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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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
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Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Quarta 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;
– 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:
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– 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 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.
14
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
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de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
17
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
18
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
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igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).

23
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013

19
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos
(desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).

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).
20
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).
21
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
22
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).

24
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos
(desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).
25
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
26
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
27
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 422, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
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a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso
prévio indenizado no salário-de-contribuição).

29
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013

28
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 460, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (adicional
por serviço penoso ao professor).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 442, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 4 minutos.)
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Ata da 226ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 11 de dezembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Paulo Paim e
Paulo Davim e da Srª Vanessa Grazziotin.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 48 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Antes mesmo de ler o ofício que tenho que ler
neste momento, eu queria cumprimentar, nas galerias,
nossos amigos e amigas da Apae de Brasília, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, amigos
mesmo. Se depender de nós, vocês podem ter certeza
de que o texto, preferencialmente, que é uma bandeira das Apaes, vai estar contemplado na votação de
hoje do PNE.
(Manifestação da galeria.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu, antes de passar pela ordem,
quero somente ler este ofício rapidamente, a pedido da
Mesa, porque tem que ser encaminhado às comissões.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da
Senhora Presidente da República Mensagem nº 125,
de 2013 (nº 552, de 2013, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal, entre o Estado
de Pernambuco e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do Programa de Consolidação
do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Pernambuco – Proconfins.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Essa matéria vai já à Comissão
de Assuntos Econômicos.
Senador Jarbas Vasconcelos, em homenagem
a V. Exª, lemos o ofício e V. Exª já pode encaminhar,
pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Presidente, eu queria pedir a minha inscrição como comunicação inadiável, já que eu
fui o primeiro a chegar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Para uma comunicação inadiável,
Senador Mozarildo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, segunda comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Segunda comunicação inadiável,
Senador Suplicy.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Sou a terceira, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Terceira, Senador Jarbas Vasconcelos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu queria a minha inscrição pela Liderança do Partido
Progressista, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela Liderança do PP, Senadora
Ana Amélia.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Pela ordem, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Cristovam, pela ordem.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Senador Paim, eu fico satisfeito que o senhor esteja
presidindo, neste momento, porque hoje nós vamos
discutir aqui o Plano Nacional de Educação.
Temos duas propostas. Eu creio que uma é como
se fosse a Lei do Ventre Livre, só que uma Lei do Ventre Livre que só valesse para o segundo filho.
A outra é uma Lei do Ventre Livre para o primeiro filho. Eu propus uma que seria a Lei da Abolição,
que tem a radicalidade de avançar não apenas para
melhorar o sistema educacional, mas para fazer um
novo sistema educacional no Brasil.
E eu pedi questão de ordem para que haja preferência à minha Emenda Substitutiva nº 5. Já dei entrada oficial e quero deixar aqui registrada essa minha
solicitação.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sua solicitação será encaminhada, conforme o Regimento, no início da Ordem do Dia.
Vamos aos oradores inscritos.
Primeiro orador inscrito, Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, represento
aqui, nesta Casa, um dos menores Estados da Federação, situado na Linha do Equador, esquina com o Rio
Amazonas, e que faz fronteira com o Departamento
Francês da Guiana.
Hoje, quero vos falar de uma estrada que vai nos
ligar a Boa Vista, capital de Roraima, terra do Senador
Mozarildo Cavalcante. Essa estrada, na falta de outro
nome, eu a batizei de Rodovia Transguianense. Então,
vou falar da Rodovia Transguianense e a integração
com o platô das Guianas e o noroeste da América do
Sul. Vamos descobrir outra oportunidade de desenvolvimento para a nossa região, de integração e de
atividade econômica, social e cultural
A pavimentação da BR-156, que liga Macapá à
cidade do Oiapoque – na verdade, liga Laranjal do Jari
a Macapá e Macapá à cidade do Oiapoque – e a abertura da ponte binacional sobre o Rio Oiapoque vão mais
além da construção de uma simples estrada que une
essas duas cidades. Eu diria que não é uma estrada
para consumo interno, como veremos mais à frente.
Ambas as obras se inscrevem em uma rede rodoviária internacional muito mais extensa do que o
trecho sobre território nacional. Na verdade, a ponte
internacional e a BR-156 são partes integrantes de uma
rodovia que, na falta de nome, como acabei de dizer,
eu a chamo de Rodovia Transguianense.
Trata-se de uma rota que começa em Macapá,
passa por Caiena, departamento francês da Guiana,
por Paramaribo, capital do Suriname, por Georgetown,
capital da República da Guiana, e chega a Boa Vista
– sai do Brasil, passa por três países, volta ao Brasil
–, capital do Estado de Roraima. É possível alcançar
Manaus ou Caracas, a partir de Boa Vista. Portanto,
nós vamos sair de Macapá por rodovia e chegar a Boa
Vista, Manaus, ou então, ir para Caracas, Bogotá...
Assim, a Rodovia Transguianense abre as portas
do Brasil para os países do Platô das Guianas, para
as ilhas do Caribe e para os dois grandes países do
noroeste da América do Sul: a Venezuela e a Colômbia, que são países de grande população.
Dessa forma, o Amapá deixará de ser uma região
isolada, um enclave econômico imposto por condições
geográficas específicas. As dificuldades que representam a travessia do estuário marajoara somadas
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às distâncias que separam o Amapá dos principais
centros dinâmicos do País – por exemplo, Fortaleza
está a 1200km de Macapá – relegaram a nossa região
ao isolamento.
As concepções que orientaram o desenvolvimento do Amapá, a Guiana brasileira, visaram unicamente a sua integração ao mercado nacional. Até então,
nunca se tirou partido do potencial que representa o
intercâmbio econômico e cultural com os países vizinhos situados ao norte da América do Sul. Pensamos
sempre no Mercosul – Argentina, Uruguai, Paraguai,
Brasil –, mas nós temos uma população importante a
noroeste, que são a Venezuela e a Colômbia.
O objetivo da integração do Amapá ao espaço
nacional sempre foi prioritário, fato que levou à criação
do território, fato que negligenciou as vantagens que a
região poderia tirar de sua situação geográfica voltada
em direção ao norte.
E não poderia ser diferente. A criação dos Territórios, em 1943, visava consolidar a soberania do Brasil
sobre as regiões de fronteira. Convém lembrar que a
região do Contestado, território situado entre os rios
Araguari e Oiapoque, somente foi integrada ao Brasil
em 1901, graças à ação do Barão do Rio Branco. Em
termos históricos, é muito pouco tempo. Essa região
do Contestado durou o período colonial todo. E só foi
resolvido quando, em 1895, uma força expedicionária
francesa chegou a uma pequena cidade de Amapá
e ali, então, houve um entrevero e as forças militares
francesas massacraram a população civil. A partir daí
– isso se transformou em um escândalo internacional
–, o Barão do Rio Branco conseguiu provar que aquele
espaço pertencia ao Brasil.
Felizmente, hoje a situação é muito diferente. Em
alguns meses mais, com a abertura da ponte binacional sobre o Rio Oiapoque, a BR-156 estará finalmente
interligada à Rodovia Transguianense.
Esse fato permitirá intensificar o intercâmbio de
pessoas, bens e serviços entre a Amazônia Oriental
(Amapá, Pará, Tocantins e Maranhão) e o Nordeste
brasileiro com os países do Platô das Guianas, com
as ilhas do Caribe (Trinidad e Tobago, Aruba, Curaçao,
Martinica e Guadalupe) e, sobretudo, com a Venezuela
e a Colômbia. E também entre o Mercosul e a União Europeia, pois a Guiana Francesa pertence a esse bloco.
Convém salientar que a Transguianense permite o acesso à Rodovia Panamericana, que interliga a
Venezuela e a Colômbia a outros países andinos do
Pacífico (Equador, Peru, Bolívia e Chile) e também
abre as portas para a América Central, para o México
e os Estados Unidos. A Panamericana corta de norte
a sul as Américas.
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A rodovia Transguianense permitirá integrar os
63 milhões de habitantes do Nordeste brasileiro e da
Amazônia Oriental com os 80 milhões de habitantes
do norte da América do Sul.
Desde 1815, com a chegada da Missão Francesa, ainda na época em que Dom João VI governava
o Brasil, até a última década do século passado, nenhum acordo franco-brasileiro tratou da especificidade
da questão transfronteiriça entre o Amapá e a Guiana
Francesa.
É verdade que as relações internacionais são
monopólios dos Ministérios de Relações Exteriores e,
no caso, monopólio do Itamaraty. Mas, quando eu fui
governador, estabeleci um núcleo de relações internacionais no meu Estado, para que pudéssemos nos
entender com nossos vizinhos e cooperar no sentido
de promover o desenvolvimento.
Isso teve um resultado espetacular, tanto que influenciou o Itamaraty a criar uma Secretaria de Relações Institucionais, que, antes desse primeiro acordo,
da renovação do acordo de 1996, não havia. Desde
1815, somente em 28 de maio de 1996, por ocasião da
assinatura de mais um acordo quadro de cooperação
franco-brasileira, assinado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Presidente Jacques Chirac, da
França, pela primeira vez foi incluído um artigo, o art.
6º, que reconheceu a especificidade da fronteira comum
entre o Brasil e a França. Enfim, o Brasil e a França
se deram conta de que há mais de 600km de fronteira
comum, a maior fronteira da França com outro país.
Esse significativo avanço diplomático foi possível
graças às inúmeras iniciativas junto aos respectivos
governos, tanto pelo Sr. Antoine Karam, Presidente do
Conselho Regional do Departamento da Guiana Francesa, quanto por mim, na época governador.
Senador Mozarildo, ouço-o com atenção porque essa estrada certamente lhe diz respeito, como à
Senadora Angela Portela, pois são de Roraima. Essa
estrada vai nos interligar, vai fazer com que a gente
se comunique com muito mais facilidade.
Ouço o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Capiberibe, quero cumprimentá-lo pela oportunidade e pela profundidade do pronunciamento que faz. Realmente, essa rodovia, que é a
espinha dorsal do programa chamado Arco Norte, há
muito eu entendo que deveria ter sido feita. Realmente, eu entendo que o Brasil tem negligenciado muito
as suas fronteiras, notadamente as fronteiras norte.
E isso é, por um lado incompreensível, porque nós
temos muitas vantagens com essa rodovia, inclusive
com a rodovia que vai até Linden, que nos dará um
porto marítimo, em Georgetown. Nós precisamos, de
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fato, acelerar esses pontos que o senhor coloca. Eu
quero dizer que, numa visita que fizemos ao Presidente
Chávez, então no seu primeiro mandato, o Governador
de Roraima Ottomar Pinto, conversando sobre essa
integração no caso Brasil-Venezuela, ele falou que o
Brasil vivia de espáduas, ou seja, de costas para os
seus vizinhos. E, realmente, tanto isso acontece conosco com a Venezuela, que já tem rodovia pronta, como
acontece mais ainda com a República da Guiana e com
a Guiana Francesa, com o seu Estado. Então, eu quero dizer que sou um entusiasta da ideia. Acho que nós
devíamos fazer uma mobilização, aproveitar o nosso
Grupo Parlamentar Brasil-Guiana e Brasil-Venezuela
para intensificar essas questões.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Mozarildo. Considero
uma janela de oportunidade para a nossa região essa
integração com os países limítrofes de todo o Arco Norte, não só da Guiana, mas da Venezuela, da Colômbia.
Enfim, nós precisamos ter um programa comum para
integrar essa região.
Em 1997 – um ano depois da assinatura do acordo
que renovou a cooperação entre o Brasil e a França,
que estavam, digamos, com relações frias ao longo de
todo o período da ditadura civil militar, que só terminou
em 1985 –, as relações transfronteiriças entre o Brasil e a França foram impulsionadas pelo encontro dos
Presidentes Fernando Henrique e Chirac às margens
do Rio Oiapoque. Foi um grande acontecimento. Imaginem duas pequenas cidades receberem, ao mesmo
tempo, dois chefes de Estado – uma movimentação,
uma intensa mobilização de segurança, do Exército,
da Marinha, da Aeronáutica. Foi realmente algo que a
população local nunca tinha visto. E, desse encontro,
ficou o compromisso da pavimentação da BR-156 do
lado brasileiro e a construção da estrada ligando Regina a Saint-Georges-de-l’Oyapock, do lado francês.
Além do mais, nesse encontro de 1997, firmou-se o
acordo para a construção da ponte binacional, que
está pronta há dois anos e meio e, no entanto, por falta de estrutura do lado brasileiro, essa ponte não se
inaugura; e também por falta de ratificação pelo Congresso Nacional de um acordo de combate ao garimpo
clandestino, assinado pelo Presidente Nicolas Sarkozy
e pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008,
essa ponte não se inaugura porque o governo francês
exige que esse acordo seja finalmente homologado
para que a nossa parte, a responsabilidade que nos
toca, seja atendida no acordo específico de combate
ao garimpo clandestino.
Depois do Acordo-Quadro de 1996, o Brasil e a
França passaram a se encontrar, regularmente, em
reuniões transfronteiriças.
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Eu participei, no início deste ano, em março, na
cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa, do encontro transfronteiriço – e a ideia da queda do visto,
porque, para nós entrarmos na França a partir de São
Paulo ou de Brasília, não há exigência do visto; mas,
se nós entrarmos na França a partir da Guiana, o governo francês exige o visto. Então, esse visto poderá
cair na medida em que o Brasil honre o compromisso
assinado com o governo francês de homologar, no
Senado e na Câmara – o que deve acontecer por esses dias, porque está pronto para a pauta, está pronto
para o Plenário, e a minha expectativa é que a Câmara
Federal homologue e que venha para nós, aqui para
o Senado, para que possamos avançar o mais rapidamente possível.
Finalmente, o asfaltamento da BR-156 e a construção da ponte binacional nos aproximaram muito.
Nós temos ainda 110 quilômetros de pavimentação
a ser concluída, para finalmente prestarmos conta,
do nosso lado, desses acordos que firmamos com o
governo francês.
(Soa a campainha.)
Portanto, Sr Presidente, a ideia que me move,
a partir dessa analise e da integração dos países do
platô da Guiana com a Colômbia e a Venezuela, é
promovermos um amplo debate aqui na Comissão de
Relações Exteriores, convidando esses países, convidando as instituições de financiamento internacional,
para que a gente possa costurar, para que a gente
possa trabalhar e articular um grande programa de
desenvolvimento dessa região.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Este foi o Senador João Capiberibe.
Agora, para uma comunicação inadiável, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que
nos assistem aqui das galerias, hoje e há exatamente
seis anos, falecia aqui em Brasília o Governador de
Roraima Ottomar de Souza Pinto.
Portanto, passados seis anos, eu quero aqui fazer
uma homenagem. A esse homem que foi um militar e
um político que exerceu quatro vezes o mandato de
Governador do meu Estado de Roraima.
Filho de Félix Pinto e Otília Sousa Pinto, ele era
natural de Pernambuco, optou pela carreira militar e
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logo estava servindo na Região Amazônica, tendo sido
aluno do Curso de Formação de Oficiais, na Escola de
Aeronáutica do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro.
Formado em Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia, em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e em Engenharia
Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
fez ainda curso de aperfeiçoamento de oficiais em
São Paulo e, a seguir, rumou para os Estados Unidos,
onde viveu entre 1970 e 1971 e obteve Mestrado em
Pavimentação e Mestrado em Transportes pelas universidades do Texas e da Califórnia respectivamente.
De volta ao Brasil, fez o curso de Estado-Maior
pela Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, formando-se em 1973 e chegando ao posto de Brigadeiro. Residente no Pará, naquela época, por alguns
anos, formou-se ainda em Direito pela Universidade
Federal do Pará e, em Economia, pelas Faculdades
Integradas do Colégio Moderno. A página oficial do
Governo do Estado informa que ele possui graduação
também em Ciências Contábeis e em Administração.
Sua guinada rumo à política aconteceu sob a legenda da então Arena, substituída pelo PDS, quando
foi nomeado Governador do então Território Federal
de Roraima, pelo Presidente João Figueiredo, administrando o Território entre os anos de 1979 e 1983.
Após rápidas passagens por outros partidos,
Ottomar Pinto optou pelo PTB, sendo eleito Deputado Federal em 1986 e, nessa condição, participou da
Assembleia Nacional Constituinte, cuja nova Carta
Magna elevou Roraima à condição de Estado.
Nessa ocasião, também tive a honra de ser Constituinte junto com ele e com a esposa dele, a então
Deputada Marluce Pinto, que, depois, foi Senadora da
República, e com o Deputado Federal Chagas Duarte.
No pleito de 1990, Ottomar Pinto foi o primeiro Governador eleito pelo voto direto para governar Roraima.
Foi eleito Prefeito de Boa Vista em 1996.
Retornou ao Governo do Estado em 10 de novembro de 2004, após a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral, sendo reeleito em 2006.
Marluce Pinto, sua esposa, além de ter sido Constituinte, foi Senadora pelo PMDB. Sua filha Otília Pinto
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foi Prefeita de Rorainópolis e sua outra filha, Marília
Pinto, foi Deputada Estadual.
Sr. Presidente, faço esse registro porque, realmente, foi muito importante a passagem do Brigadeiro
Ottomar Pinto por Roraima, porque, logo que chegou,
no seu primeiro governo, nomeado como Governador
do Território, ele já tinha, digamos assim, a meta de tirar
o Território Federal daquela condição em que estava
há 45 anos, como uma espécie de colônia do resto do
País: os governadores eram nomeados, levavam seu
secretariado e assim permaneciam.
Então, com a Constituinte, onde foi decidida a
transformação de Roraima e Amapá em Estados,
previu-se que a instalação dos Estados se daria com
a eleição do governador eleito em 1990 e, portanto,
implantada a partir de 1º de janeiro de 1991, quando
ele assumiu.
Realmente, ele implantou, em tempo recorde,
inclusive os outros Poderes – como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do
Estado –, e hoje nós temos um Estado. Apenas a falta
de uma administração séria, competente e comprometida com Roraima não está deixando o nosso Estado
prosseguir no sentido do que pensava Ottomar Pinto.
Portanto, eu gostaria que esta nota que li, na íntegra, seja transcrita também para constar dos Anais,
como homenagem, pela data de falecimento, ao Governador Ottomar Pinto, que, repito, foi o primeiro
governador eleito do Estado de Roraima e por duas
vezes mais eleito, e, portanto, exerceu o mandato de
governador quatro vezes.
Então, a minha homenagem ao Ottomar Pinto,
à sua esposa, Marluce Pinto, às suas filhas e filhos e
a todo o povo de Roraima, que tanto o considerou e
que o reelegeu várias vezes.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Ottomar de Sousa Pinto”, Wikipédia.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Mozarildo.
Eu queria só informar à Segurança da Casa que
há um grupo de cegos e surdos aqui na Chapelaria e
que estão autorizados a ter acesso aqui às galerias,
à Casa, para acompanhar o debate que vamos ter do
projeto de educação.
Faço esse apelo e espero que a segurança me
ouça, porque nós já cometemos dois grandes equívocos com eles. O Senador Cyro Miranda me informou,
no momento, que eles iam fazer uma apresentação
aqui em uma comissão e, se eu não me engano, não
os deixaram entrar, em certa oportunidade.
Há questão de uma semana, eu e o Presidente da
Casa fomos fazer a abertura da Semana Internacional
da Pessoa com Deficiência, onde falamos e saímos.
Havia a apresentação deles depois, e eles ficaram muito chateados. Já pedi desculpas de público, em meu
nome e em nome do Presidente Renan.
E, agora, peço à Segurança da Casa que os autorize para que eles possam chegar aqui e assistir ao
debate do PNE.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente, ao mesmo tempo...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Pela ordem, Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Pela ordem.
Ao mesmo tempo em que dou todo o apoio à sua
preocupação, quero pedir que coloquem para leitura o
PLC nº 112, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª...

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93291

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – PLC nº 112, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Será visto aqui pela Secretaria,
na forma do Regimento, para atendê-lo.
Foi aprovado na CCJ e virá para o Plenário.
Agora, a Senadora Angela Portela permutou comigo, e o Senador Cristovam permutou com ela. Então,
Senadora Angela Portela, como oradora inscrita. Em
seguida, a Senadora Ana Amélia, como Líder.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cumprimento
também as entidades que estão aqui acompanhando
a votação do Plano Nacional de Educação.
É exatamente sobre esse tema que quero falar,
hoje, aqui, porque vamos iniciar o processo de discussão e votação, neste Plenário, do Plano Nacional de
Educação, Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012,
que teve relatório aprovado na semana passada, na
comissão de mérito, que é a Comissão de Educação.
Composto de 14 artigos, 20 metas e com previsão de duração de dez anos, o PNE recebeu naquela
comissão 95 emendas, sendo que 48 destas foram
acatadas parcial ou integralmente pelo Senador Relator Alvaro Dias.
O Relator fez modificações em temas como o investimento em educação, o cumprimento de prazos,
a educação especial, a alfabetização, a qualidade do
ensino e a valorização dos profissionais da educação.
Há avanços no relatório do colega, Senador Alvaro Dias, mas há também modificações que afetam
estruturalmente a concepção inicial de abrangência
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de preceitos constitucionais e que se distanciam da
realidade da educação brasileira.
O Relator acata a proposta original de investimentos públicos em escolas comunitárias e filantrópicas na educação infantil e na especial, assim como
em programas sociais do Governo Federal, tais como
o ProUni, o Fies, o Pronatec e o Ciência sem Fronteiras. O acatamento e por demais positivo.
No Ciência sem Fronteiras, por exemplo, o Governo Federal começou, desde o dia 2 deste mês, a
oferecer bolsa de estudo no exterior também para o
mestrado profissional com duração de dois anos e
formação específica voltada ao mercado de trabalho.
Já o Pronatec, que vem se firmando como gerador de
renda e riqueza e promovendo desenvolvimento regional, dá demonstração de ampla adesão. Segundo
o Ministério da Educação, 5 milhões de estudantes de
3 mil Municípios já se inscreveram no Pronatec. Então,
são ambos estratégias que me parecem procedentes,
pois já demonstram eficácia na realidade brasileira.
Nos últimos dez anos, milhões de estudantes estão
ascendendo pela educação, tornando cada vez mais
justificáveis tais medidas de investimento.
Aliás, no tocante aos investimentos públicos, o
relatório aprovado na Comissão de Educação, no Senado, manteve a meta de alcançar 10% do PIB para
educação no decênio, sendo 7% até o quinto ano de
vigência do PNE. Para tanto, o PNE fixa a estratégia
da meta 20 de garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas
e modalidades da educação básica.
Como autora da PEC nº 101, de 2011, incluída
no projeto do PNE, que destina 10% do PIB para a
educação, considero de suma importância a manutenção dessa proposta no projeto do PNE. Elevar o
investimento na educação é um desafio que, há muito,
está posto na pauta política e administrativa do País.
Como bem sabemos, os investimentos brasileiros em
educação ficam atualmente entre 5% e 5,5% do PIB.
Os 10% do PIB a que se refere o PNE exigiriam um
acréscimo próximo a R$225 bilhões, a números atuais,
supondo que o PIB chegue a R$5 trilhões em 2014.
Diante da unanimidade que se criou em torno dos
10% do PIB, sabemos que se trata de patamar irrecusável a inspirar nossos trabalhos – e nosso trabalho
incessante aqui, no Senado Federal. Reforço aqui essa
proposta, porque não compreenderia um PNE de dez
anos de duração que negligenciasse essa meta de
10% do PIB para a educação.
Todavia, concordo com meus pares na crítica às
sanções imputadas pelo Relator especialmente aos
gestores públicos. São sanções como a suspensão de
transferências voluntárias, a tipificação como crime de
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responsabilidade e a imputação de responsabilização
aos gestores municipais e estaduais.
Coloco-me contrária a estas sanções, por entender que elas, como disse aqui o Senador Vital do Rêgo,
desconsideram a independência dos Poderes, violam
o Pacto Federativo e demonstram desconhecimento
às correlações de forças entre Estados e Municípios.
Estas sanções incriminam os gestores, principalmente aqueles gestores de pequenos Municípios
e de Estados, que se veem diante da impossibilidade
de ter aprovadas leis específicas que tratam do Plano
de Educação e do sistema de ensino.
Destaco, também, a Meta 4 do PNE, que cuida
de questão relevante em nossa sociedade que é a
educação especial para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação.
Sou autora da emenda que sugere nova redação
ao texto desta meta. Totalmente comprometida com a
manutenção desta meta, proponho a universalização
para a população de 4 a 17 anos, o “atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino,
garantindo o atendimento educacional especializado
em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou comunitários,
nas formas complementar e suplementar, em escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.”
Neste contexto, apresentamos 14 itens, que vão
desde a universalização do atendimento escolar, preferencialmente na rede regular de ensino, passando
pela contabilização das matrículas quanto ao repasse do Fundeb, formação continuada de professores,
oferta de atendimento educacional especializado complementar e suplementar, criação de centos multidisciplinares, ampliação do Programa de Acessibilidade
e o monitoramente deste acesso, oferta de educação
bilíngue à educação inclusiva, fomento a pesquisas,
ampliação das equipes de profissionais de educação
e definição de indicadores de qualidade e a definição
dos perfis dos alunos especiais.
Esta meta foi prontamente acatada pela CCJ,
porém recebeu acréscimos, modificações e supressões do Relator. Mesmo assim, em muitos aspectos,
as propostas que formulamos foram consideradas,
como se pode verificar no relatório do nobre Colega.
Como já justifiquei nesta Casa, o atendimento
educacional das pessoas com deficiência tem evoluído bastante em nosso País com a ampliação da rede
de atendimento e com o desenvolvimento de novas
concepções pedagógicas.
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No campo legal, merece destaque a incorporação ao texto constitucional da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e também a publicação do Decreto n° 7.612, de 2011,
do Plano Viver sem Limite.
A própria Constituição e a Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional já haviam aberto caminho para
uma visão mais inclusiva dos deficientes em todas as
esferas da vida social.
Porém, é preciso que se diga que, muito antes
de todos esses avanços institucionais e legais, a luta
das famílias e dos próprios deficientes foi responsável
por construir toda uma rede de proteção, acolhimento
e educação das pessoas com deficiência.
A participação dessas entidades no atendimento
educacional das pessoas com deficiência não é incompatível com esse novo momento institucional e legal
e podemos dizer que, na verdade, é absolutamente
necessária.
Tais entidades têm capacidade técnica e compromisso humano com a causa da educação das pessoas
com deficiência e podem compartilhar com o Poder
Público esta tarefa, tendo muito a oferecer e a ensinar
sobre o assunto.
Nesse sentido, apresentamos a emenda com o
objetivo de recuperar a redação da Meta 4 do PNE,
acordada na Câmara dos Deputados.
Com referência à Meta 17 do PNE, que trata da
valorização do professor, destaco que, na educação
básica, além da criação do Fundeb, que garantiu mais
recursos para todas as escolas públicas brasileiras,
o Congresso Nacional se empenhou na implantação
do piso salarial nacional, visando promover a valorização dos professores e viabilizando sua formação
continuada.
Embora entenda que a valorização do professor
não se resume apenas ao piso salarial, reconheço
que tal empenho se faz procedente. Foi uma grande
evolução, sem dúvida nenhuma.
Então, é inaceitável que muitos Estados brasileiros ainda não apliquem o piso salarial nacional dos
professores, que foi uma luta, uma conquista dos professores e deste Congresso Nacional.
Precisamos nos empenhar na promoção de uma
cultura de valorização e respeito ao professor, e esta
valorização se dá em casa, nos espaços de decisão
política e nesta Casa de Leis, onde discutimos o PNE
hoje.
É imprescindível que nosso PNE contenha uma
política nacional de formação continuada para os profissionais de educação.
Desta forma, refuto a alteração proposta na estratégia 17.4, que, embora mantenha a ampliação da

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93293

assistência financeira específica da União aos entes
federados, estabelece, porém, condicionantes à transferência de recursos voluntários.
Esta alteração muda todo o sentido do que foi
aprovado anteriormente e periga tornar insustentável
a situação dos entes federados, prejudicando, no final
das contas, a população, o que não é objetivo do PNE.
Os Municípios não podem ser penalizados.
A Meta 18 no PNE prevê que seja tomado como
referência o piso salarial nacional do professor para o
plano de carreira de todos os profissionais de educação pública, mas avalio que ainda precisamos de mais,
muito mais nesse aspecto.
Quero resgatar aqui, resumidamente, um debate
que fiz semana passada, na 6ª Semana de Valorização
da Primeira Infância e Cultura de Paz realizada pelo
Senado Federal ao discorrer sobre êxitos importantes
na educação infantil. Fiz questão de destacar a necessidade da valorização dos profissionais que lidam com
esse público, com essas crianças, assunto que também é muito importante, que está muito claro no PNE.
Afirmei, entre outras, as novas necessidades, sem
dúvida, de profissionais nos diferentes campos de formação universitária que incidem direta e indiretamente
na vida das nossas crianças. Entre tantos profissionais
que cuidam da primeira infância, não poderia deixar
de destacar o protagonismo dos nossos professores.
E é esse protagonismo que exige de nós, sociedade
brasileira, iniciativas consistentes de formação, capacitação e valorização desse profissional tão importante,
mas ainda tão desprestigiado.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, eu queria
falar da importância desse debate do PNE hoje, no
plenário do Senado Federal, porque penso que vai
enriquecer o debate. E será muito importante que nós
possamos aprovar o PNE hoje. Há três anos estamos
aqui, a debater no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação.
Eu queria também me solidarizar com o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que fez uma homenagem ao ex-Governador de Roraima Ottomar de Souza Pinto pelos
seis anos de seu falecimento. Certamente, Senador
Mozarildo, Ottomar de Souza Pinto foi um governante
forte, decidido e de grande popularidade, que procurou fazer um trabalho sério. Foi um governante sempre
muito preocupado com a transparência de seus atos,
com uma vontade imensa de fazer o melhor pelo povo
do nosso querido Estado de Roraima.
Então, eu queria também, como o senhor, homenagear o ex-Governador de Roraima Ottomar de
Souza Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Agora é a Senadora Ana Amélia...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – É um orador...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – É uma comunicação, um orador
e um Líder.
Pela ordem, V. Exª, mas a Senadora Ana Amélia
é convidada a ir à tribuna.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Enquanto ela chega à tribuna, eu quero
apenas fazer um comunicado ao Plenário, se V. Exª
me permite, e ao mesmo tempo um convite enquanto
não se inicia este importantíssimo debate sobre o PNE.
Nós vamos começar agora, na Comissão Mista
de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, outro
debate da mesma forma importante, que é o relatório
que será apresentado pelo nosso Relator, o Deputado
Zequinha Sarney, um relatório que analisa o esforço
do Estado brasileiro, do governo brasileiro não só Governo Federal, mas em todos os níveis no sentido de
desenvolver no País uma política relativa às mudanças
climáticas que trabalham o desenvolvimento, mas ao
mesmo tempo combatendo isso que é muito grave e
que ocorre não só no Brasil, mas no planeta. Então
fica aqui o convite.
O debate será iniciado daqui a poucos minutos.
Obrigada, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Vanessa.
Senador Rodrigo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Muito
rapidamente para não atrapalhar a oradora, Senadora Ana Amélia, só para solicitar a inclusão na pauta
da Mensagem nº 125, de 2013 (nº 552, de 2013, na
origem), da Presidenta da República, que propõe ao
Senado seja autorizada a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, entre o Estado de Pernambuco e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Foi aprovado agora na CAE. Eu solicito a V. Exª
a inclusão na pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu já li o requerimento. Está pronto para entrar na pauta.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nossos telespectadores da
TV Senado...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, permita só...
Eles estão me fazendo um sinal e aqui a Drª
Claudia já orientou, está providenciando, vai chegar
em seguida aqui.
Parabéns a vocês. E tem que protestar mesmo.
Mas a Mesa está providenciando já.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu aproveito também para saudar os representantes
das Apaes, das escolas de educação especial, de todos aqueles que vêm aqui, professores, educadores,
técnicos em educação para acompanhar uma deliberação que é o destino do País. Se em algum setor o País
precisa investir cada vez mais, Senador Cristovam, é
em educação, mais especialmente na educação fundamental. Então não temos dúvida da relevância que
tem o debate e a aprovação do PNE na tarde de hoje.
Venho trazer aqui também, na abertura dessa
manifestação, um registro e um agradecimento muito
especial ao Senador Luiz Henrique da Silveira, que
foi o Relator hoje, em duas comissões conjuntamente, Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão
de Constituição e Justiça, da questão da modificação
dos indexadores da dívida dos Estados e Municípios.
É uma matéria da maior relevância, que tem a
ver com a saúde financeira dos Estados, bastante
debilitada, Senador Cyro Miranda, por uma série de
fatores. Mas foi agravada ao longo do tempo, porque
o indexador usado aplicou um custo do dinheiro renegociado com a União muito superior – como bem
lembrou o Senador Luiz Henrique, Relator da matéria
– àquele juro que a União paga no mercado para os
empréstimos tomados no mercado. Então, já começa
aí uma distorção bastante séria, sublinhada com muita competência pelo Relator, Senador Luiz Henrique,
que, claro, com a sua experiência de ex-Governador
de Santa Catarina, entendeu melhor os dramas dos
administradores, governadores e também prefeitos
municipais.
Só para se ter uma ideia, no caso do Rio Grande
do Sul, o valor contratado em 1998 foi de R$9,8 bilhões;
o valor pago até dia 31 de dezembro de 2012 foi de
R$19,3 bilhões; e o saldo devedor, o que o Estado tem
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que pagar à União, em 31 de dezembro de 2012, chega
a R$41,8 bilhões. No conjunto da dívida brasileira, pegando todos os Estados, o que foi contratado em 1998
foi de R$127,3 bilhões, e o valor pago até 2012 foi de
R$263,6 bilhões. O saldo devedor – pasmem – está
em R$467 bilhões, Senador Ivo Cassol. É realmente
o que se pode dizer uma dívida impagável, o que inviabiliza as administrações. Então, alterar o indexador
dessa dívida foi uma decisão extremamente relevante.
Queria ressaltar não apenas o papel do Senador Luiz Henrique, mas também do Senador Lindbergh Farias, que pautou esse assunto na Comissão de
Assuntos Econômicos; do Senador Vital do Rêgo, da
CCJ; e também dos Líderes do Governo, Eduardo
Braga e José Pimentel, aqui nesta Casa, que tiveram
uma atuação importante para negociar com o Governo
esta matéria, Senador Paulo Paim. Votamos hoje nas
Comissões e, em fevereiro, o compromisso do Presidente Renan Calheiros é votar isso como prioridade.
V. Exa, o Senador Pedro Simon e eu, junto com o Secretário, Odir Tonollier, com o Vice-Governador, Beto
Grill, e assessorias acompanhamos o Senador Luiz
Henrique para, nos termos do que veio da Câmara
dos Deputados, a questão da dívida dos Estados ter
sido equacionada de maneira satisfatória. Então, hoje
é um dia muito importante do ponto de vista da sobrevivência dos Estados.
Mas eu venho, Senador Paulo Paim, trazer outro
tema aqui. Ontem, eu representei V. Exª e o Senador
Pedro Simon numa audiência com Ministro Fernando
Pimentel, do MDIC (Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio).
Chegando lá, recebi duas notícias, Senador: uma
boa e uma ruim. A boa é que a Argentina vai liberar a
entrada dos 750 mil pares de calçados. Essa é a boa.
Emissários do Ministro e o próprio Ministro estiveram
em Buenos Aires, para acompanhar a evolução do novo
comando econômico do governo argentino. A ruim, Senador, é que não se sabe quando vai acontecer isso.
Então, não se sabe quando isso vai acontecer.
Já passou o Dia das Mães – que, na Argentina,
não é em maio, é no mês de junho –, pode-se correr
o risco de o Natal passar e a coleção primavera-verão
dos calçadistas gaúchos... Por isso, as centrais sindicais, V. Exª... Nós estivemos com a Ministra Gleisi
Hoffmann. Ela foi extremamente solícita na audiência
em que V. Exª e eu estivemos lá com as lideranças do
setor. Então, esse é grande dilema.
Ontem o Ministro Fernando Pimentel e novamente, toda a equipe dele estiveram lá à disposição, mas
são posições aparentemente intransponíveis. Penso
que, talvez, neste momento, medidas mais duras... Estava lá a Abicalçados, estava lá a ACI de Novo Hambur-
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go, estava lá a Couromoda, estava lá a Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul e estavam lá também
representantes dos trabalhadores. Como sabe V. Exª,
a situação é muito complicada.
Eu também queria agradecer, não só ao Ministro Fernando Pimentel, em seu nome e em nome do
Senador Simon, ao Dr. Dirceu Barbano, Presidente da
Anvisa, porque prontamente designou a área técnica
para atender a demanda deles, já que houve uma notícia de que a Anvisa...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
... também estava impossibilitando a venda dos calçados, por conta de os enfeites terem um metal chamado
cádmio e isso não seria possível.
Para surpresa, mais uma vez, a burocracia atrapalha o setor competitivo. A Anvisa não emitiu nenhuma nota, não fez qualquer ação nessa matéria, nada,
Senador, nada, nada, absolutamente nada. Então, veja
só como é difícil o ambiente para quem quer empreender, gerar empregos num setor de alta empregabilidade de mão de obra.
Então, eu espero e confio que lá todas as entidades – a Abicalçados, a ACI de Novo Hamburgo, a
Couromoda, a FIERGS – tenham a compreensão do
trabalho que estamos fazendo.
Eu queria também, por fim, fazer um registro,
Senador Paulo Paim, sobre a situação debilitante dos
Municípios brasileiros.
Grande parte dos Municípios não terá dinheiro
para pagar o 13º salário, mesmo aqueles que fizeram
um grande ajuste em suas contas. Mas há redução
do Fundo de Participação, determinada pela redução
dos impostos como o IPI, por exemplo, a alguns setores – nós não discutimos isso, nós queremos que
continue assim – só que esse benefício não pode ser
dado com o dinheiro que é das Prefeituras Municipais.
Então, penso que nós temos de continuar trabalhando.
Eu sou autora de uma PEC (emenda à Constituição)
que dá 2% adicionais ao Fundo de Participação para
que os Municípios tenham fôlego. Isso não é culpa do
gestor, mas de uma redução abrupta, Senador Cristovam, em pleno andamento da execução orçamentária
no meio do ano. Assim, o Prefeito perde R$1 milhão,
R$2 milhões por conta da redução da receita, estimada no início do ano, a um valor que ele não sabe se
vai ou não ser confirmado diante dessas alterações
na política financeira.
Então, eu queria, fazer esses registros porque
penso que nós temos de, na questão municipalista, no
Pacto Federativo, tratar com muito cuidado para evitar
um conflito entre os entes federados: União, Estados e
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Municípios. Se esta Casa, que tem essa responsabilidade, não o fizer; o futuro, então, será extremamente
preocupante.
Eu queria agradecer a ação que está sendo feita. Ontem, a Confederação Nacional dos Municípios
trouxe de volta essa agenda exigindo uma mudança
nesse critério do Pacto Federativo para aliviar a tensão
existente entre os administradores.
Por fim, quero agradecer à Ministra Miriam Belchior, que hoje assinou a cessão de áreas que pertencem à União para o Município de Sarandi, com a
presença do Prefeito Paulo Kasper, quando falei em
nome do Senador Simon e em seu nome.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Para a Prefeitura de Porto Alegre foram dois terrenos
e, também, para o Instituto Federal do Rio Grande do
Sul que também recebe um prédio em uma área muito
importante no centro de Porto Alegre.
Então, quero agradecer à Ministra Belchior e sua
equipe que, na questão do patrimônio, conseguiu resolver pendências extremamente importantes para o
Rio Grande do Sul no final do exercício de 2013.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.
Conte conosco no encaminhamento de todas as
questões aqui lembradas e em nome do Rio Grande.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Por gentileza, Sr. Presidente.
Eu só queria comunicar a presença de nosso
Vice-Prefeito, Luizão do Trento, da cidade de Rolim
de Moura, cidade de que fui prefeito em dois mandatos, comandada agora pelo meu irmão, César Cassol.
Ele veio reivindicar recursos para nosso Município, capital da Zona da Mata em nosso Estado de
Rondônia. Então, é com alegria e satisfação que quero
cumprimentá-lo e dar meu abraço, em nome dessas
lideranças municipais e regionais, a quem temos de
mostrar nossa satisfação de trabalhar aqui por nosso
grande Estado do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, o cumprimento do
Senador Cassol é o cumprimento de todo o Senado
a V. Exª.
Senador Cristovam, enquanto vem à tribuna, Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria só
solicitar, Presidente Paulo Paim, a leitura do requerimento de urgência para o Projeto de Resolução nº 88,
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de 2013, e apensados, que trata do voto secreto no
Regimento Interno do Senado Federal.
Penso que é importante discutirmos esse assunto
de forma separada do Regimento Interno que está em
discussão na Comissão de Constituição e Justiça. O
Senador Aloysio Nunes Ferreira já havia manifestado
essa necessidade da urgência, e eu reforço, agora,
a questão do voto aberto nessas matérias – são três
projetos de resolução: um de minha autoria; um, do
Senador Rodrigo Rollemberg; e outra matéria relacionada ao próprio Regimento –, para tirar isso do Regimento Interno, porque é uma questão que diz respeito à eleição da Mesa. O Regimento quer tratar disso,
mas pensamos que essa matéria tem de ser tratada
separadamente.
Então, eu gostaria que V. Exª fizesse a leitura
desse requerimento, caro Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendida, na forma
regimental, Senadora Ana Amélia.
Aguarde um minuto, Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Votação do Requerimento nº
1.444, de 2013, entregue tempestivamente, de prorrogação, até o término da presente Sessão Legislativa,
do prazo de funcionamento da Comissão criada pelo
Requerimento nº 145, de 2012, destinada a propor
soluções ao financiamento, Senador Humberto Costa,
do sistema de saúde do Brasil.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Falei em V. Exª, Senador Humberto Costa, porque V. Exª coordena esse trabalho de
buscar financiamento para o nosso sistema de saúde.
Passo a palavra ao Senador Cristovam, informando que, nas galerias, estão presentes líderes das
APAEs, que querem manter a palavra “preferencialmente” no debate que vai ocorrer aqui, daqui a pouco,
na questão da educação.
Senador Cristovam, com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje é o dia,
Senador Paim, de discutirmos a educação brasileira, e
venho aqui para debater esse assunto. Mas a Senadora
Ana Amélia, ao falar da Argentina, me trouxe uma lembrança que não posso deixar de falar aqui como alerta.
Quem vê televisão, nestes dias, tem visto o que
tem acontecido na Argentina, e com mortes, por desprezo do governo argentino às suas polícias. Quero dizer
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que temos de ficar alerta, porque isso pode acontecer
aqui, Senadora Ana Amélia. Os policiais do Distrito
Federal, a Capital da República brasileira, estão em
pé de guerra, porque o governador atual assumiu uma
quantidade enorme de compromissos. E aqui está um
documento deles, em que tudo diz: não cumpriu, não
cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, não
cumpriu, não cumpriu, não cumpriu! E isso vai gerar
problemas mais adiante. Ele não devia ter prometido
ou ele deveria ter cumprido; ou não prometido ou não
cumprido.
Não vim falar disso aqui, mas não posso deixar
de manifestar minha solidariedade e minha preocupação. Solidariedade com os PMs que receberam essa
proposta – e os bombeiros também – e minha preocupação, cada vez que vejo na televisão o que hoje
acontece na Argentina, com esses saques, porque a
polícia está em greve, lembro. E o que acontece? Não
entra em greve, mas fica descontente.
Então, Senadora Ana Amélia, graças a sua fala
sobre a Argentina no meio do seu discurso, quero deixar esse registro de minha preocupação.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/
PSB – DF) – Muito brevemente, Senador Cristovam,
só para me associar à preocupação de V. Exª e dizer
que há pouco mais de uma semana, subi a esta tribuna para demonstrar, mais uma vez, a incompetência
do Governo do Distrito Federal, que deixou os policiais
militares do Distrito Federal sem plano de saúde por
vários dias. Recebi relatos de casos de policiais que
tiveram necessidades do serviço, tiveram que buscar
o atendimento particular, o que só gerou o aumento
da insatisfação no meio da categoria. V. Exª tem razão:
foram muitos compromissos assumidos e assinados
pelo Governador na campanha e nenhum cumprido, o
que gera uma situação de extrema preocupação para
nós porque, efetivamente, há uma enorme insatisfação
da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros com o Governo do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
Sr. Presidente, feita essa ressalva – provocado
que fui, e agradeço pela Senadora Ana Amélia –, quero falar do tema de hoje. O tema de hoje é educação
brasileira.
Senador Paim, fico feliz que o senhor esteja presidindo pelo que vou dizer. Sinto-me como se estivesse
em 1871 discutindo a abolição, Senadora Lúcia Vânia.
E um projeto aqui discutindo a Lei do Ventre Livre e
alguns abolicionistas aqui encabulados, porque eles
queriam a abolição, Senador Davim, mas alguns queriam apenas o ventre livre, ou seja, não vamos libertar

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93297

os escravos, mas os filhos das escravas serão livres
depois de 21 anos de idade – porque pouca gente se
lembra disso: não nascia livre, e só seria livre depois
de 21 anos se ninguém da sua família fugisse.
Nós temos, hoje, aqui, para debater duas propostas: uma, do Senador Alvaro Dias; e outra, eu sei,
do Governo.
A proposta do Senador Alvaro, para mim, representa uma espécie de Lei do Ventre Livre. A proposta
do Governo, para mim, é uma Lei do Ventre Livre, mas
que só valeria para o segundo filho; o primeiro continuaria escravo. É um retrocesso. Ao contrário, o Senador
Alvaro fez um avanço, mas as duas são tímidas.
E é nesse sentido que quero fazer um apelo aos
Senadores. Eu dei entrada a uma emenda substitutiva
que muda completamente esse debate entre os dois
e que, no lugar de melhorar um pouco o atual sistema – e melhorará –, revoluciona o sistema. Em vez
de melhorar o atual sistema, cria um novo, paralelo,
como, aliás, Brizola e Darcy Ribeiro fizeram com os
CIEPs e como o Presidente Collor, que não está aqui
hoje ainda, mas virá, fez com os CIACs.
Eu proponho a criação de um novo sistema educacional que substituiria o atual ao longo de alguns
anos, e proponho que seja feito por cidades inteiras,
com o Governo Federal assumindo a educação dessas
cidades. E que seja voluntário: que os prefeitos, os vereadores, os empresários das cidades, os professores
peçam ao Governo Federal que os adote, porque eles
não têm condições de dar avanço na educação como
é preciso, Senador Mozarildo.
Tenho um recorte de jornal, hoje, mostrando que
os prefeitos estão demitindo até os seus secretários
porque não têm condições de pagar-lhes, e eles dizem
que é por causa da lei fiscal. Mas, não. Se parar a lei
fiscal, pode vir a inflação, e, aí, vai pagar, mas vai pagar com a desvalorização, com o dinheiro falso. Não
há condições. Nossos prefeitos não têm como pagar
o piso salarial, que já é ridículo, no valor de R$1,6 mil,
quando deveria ser de R$9 mil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Cristovam, permita-me.
Eles estão pedindo muito a intérprete de Libras. Então, já está aqui a Francis Lobo Botelho Vilas Monzo,
intérprete de Libras, que vai para as galerias para dividir com vocês, inclusive, a fala do Senador Cristovam,
que está tratando do tema.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Desculpe, Senador Cristovam. É
só para acalmá-los para eles poderem entender que
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teremos mais uma pessoa intérprete de Libras para
traduzir a sua fala.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Foi por isso, Senador Paim, que eu
dei entrada a uma emenda substitutiva que propõe que
o Governo Federal vá adotando as escolas do Brasil
através das suas cidades.
Fora isso, é sacrificar as crianças porque os prefeitos não têm condições. Existe uma lei da Aritmética
que é superior às leis das vontades da gente. Eles não
podem pagar. Agora, são as crianças que vão pagar
isso? Ou somos nós, a Nação brasileira, através da
União, por um programa que, com todo cuidado e
responsabilidade, eu elaborei ao longo dos anos, que
custará, no final de 20 anos, 6,4% do PIB.
E é aí que eu ponho a justificativa, dizendo que,
nesta semana em que fazemos o debate final do PNE,
os exames internacionais mostram a ordem de classificação das escolas no mundo, indicando a situação
vergonhosa de nossa educação de base. E outro documento internacional aponta que, nas universidades
dos países emergentes, eu não falo dos países ricos, o
Brasil tem apenas quatro universidades das duzentas.
E nós não temos nenhuma entre as duzentas melhores
do mundo. Das cem, apenas quatro são nossas entre
os países emergentes.
A continuar nesse ritmo, o Brasil está duplamente condenado: a ficar para trás no cenário mundial e a
ter uma sociedade dividida entre os que têm educação
porque receberam, ao nascer, um carimbo dizendo que
eles teriam uma boa escola paga e os que nasceram
recebendo um carimbo dizendo que eles não teriam
uma boa escola paga e teriam que ir para uma escola pública mantida pelos pobres prefeitos deste País.
O que surpreende é que, apesar de termos piorado na classificação geral da educação no mundo, em
relação a nós próprios um milimétrico avanço, as autoridades do Governo Federal comemoram esse atraso.
E o Congresso Nacional defende um PNE tímido, sem
ambição, como uma Lei do Ventre Livre ou como uma
Lei dos Sexagenários, quando o Brasil precisa de uma
Lei da Abolição na educação. É como se, no século
19, o governo imperial comemorasse a redução da
maldade do tratamento aos escravos.
É por não me contentar com a timidez da proposta
do PNE em discussão que eu apresento esta emenda.
Para implementar a revolução que propomos,
apresento diversas alternativas de financiamento. Eu
digo quanto custa; eu digo de onde sairia o dinheiro;
eu digo como fazer. Falta a gente saber se quer, de
fato, dar um salto na educação ou se a gente quer fazer pequenas melhoras, como temos feito.
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O PNE 1 completou dez anos sem deixar resultado substancial. O PNE 2 não deixará resultados substanciais se nós não fizemos uma revolução no conceito
de escola, substituindo o sistema débil, degradado que
tinha aí por um novo, com carreira federal dos professores, com escolas bonitas, bem equipadas – porque
escola de quadro-negro é coisa de passado –, em horário integral. Isso é possível. Não de repente. Isso é
possível num processo ao longo dos anos.
Eu quero fazer um apelo, Sr. Presidente. Por favor, votem para que esta minha proposta seja debatida. Só peço isso. Nem peço voto para aprovar a minha proposta, até porque, sinceramente, eu acho que
ela merece mais análise. Eu preciso de mais tempo
para convencer vocês e para vocês me convencerem
de modificar a minha proposta. Ela talvez não mereça ser aprovada hoje. Mas ela merece ser discutida,
até porque, Senador Jarbas Vasconcelos, ela voltará.
Dessa forma ou de outra, ela voltará. Porque não vai
demorar um, dois, três anos, e nós vamos descobrir,
perceber que o PNE, seja com a emenda do Senador
Alvaro, seja com a emenda do Governo, não foi capaz
de fazer o que o Brasil precisa: apagar o carimbo na
testa das crianças ao nascer. o carimbo daquela que
vai ter uma boa escola e daquela que não vai ter escola. E acabar o carimbo que está no mapa do Brasil
inteiro de que somos um dos últimos países em educação. Ou seja, nós temos um mapa no Brasil: país
sem educação; e nós temos uns carimbinhos na testa
das crianças dizendo se elas vão ter ou não educação
de base. Isso vai voltar.
Eu peço aqui, faço o apelo para que debatamos.
Não fiquemos só no tradicional. Não fiquemos só na
mesmice. Discutamos uma diferença.
Para concluir, eu aproveito para ler aqui um trecho do livro abolicionista de Joaquim Nabuco – e o Sr.
Senador Paulo Paim vai gostar –, em que ele diz que a
lei de 28 de setembro de 1871 – o PNE daquela época,
que é a Lei do Ventre Livre – foi um passo dado pelo
País, imperfeito, incompleto, impolítico, injusto e até
absurdo, como nos parece hoje essa lei que foi nada
menos que o bloqueio moral da escravidão.
E continua.
A sua única parte definitiva e final foi este princípio: “Ninguém mais nasce escravo”. [Todos
que são escravos podem continuar. É isso
que nós estamos fazendo.] Tudo o mais, ou foi
necessariamente transitório, como a entrega
desses mesmos ingênuos [que são os filhos
dos escravos] ao cativeiro até aos vinte e um
anos; ou incompleto, como o sistema de resgate forçado; ou insignificante, como as classes de escravos libertados: ou absurdo, como
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o direito do senhor da escrava à indenização
de apólice [...].
Reduzida à expressão mais simples [dizia no
seu livro Joaquim Nabuco], a lei [do Ventre Livre] quer dizer a extinção da escravatura dentro
de um prazo de meio século; [...]
Dentro de um prazo de meio século? É isso que
estamos fazendo com o PNE. Vamos levar meio século
para apagar o carimbo na testa de cada criança e o
carimbo sobre o mapa do Brasil. O carimbo da desigualdade educacional e o carimbo da má educação.
Não são os escravos [volto a ler] somente que
não se contentam com a liberdade de seus filhos e querem também ser livres; somos nós
todos [nós todos] que queremos ver o Brasil
desembaraçado e purificado da escravidão,
Hoje, a escravidão significa deseducação, Senador Ruben. A palavra para escravidão é deseducação.
e não nos contentamos com a certeza de que
as gerações futuras hão de ter esse privilégio.
Não podemos esperar as gerações futuras. Temos que começar já. Não é possível fazer milagre para
todos. Comecemos já.
A Lei de 28 de setembro [a do Ventre Livre],
ao dizer aos escravos [e é o que estamos
dizendo, Senador Davim, com nosso PNE
modesto, tímido]: “Os vossos filhos dora em
adiante nascerão livres, e chegando à idade
da emancipação civil serão cidadãos” [Nós estamos prometendo isso às crianças do Brasil
com esse PNE chocho, murcho, tímido.] esqueçamos por enquanto os serviços, disse implicitamente a todos os brasileiros: “Os vossos
filhos, ou os vossos netos, hão de pertencer
a um país regenerador.”
Por que esperar os netos das crianças de hoje
com um PNE tímido?
E volta Joaquim Nabuco:
Essa promessa dupla poderia parecer final
aos escravos, não porem aos livres. O efeito
dessa perspectiva de uma Pátria respeitada
e honesta para os que vierem depois de nós
não poderia ser outro, senão o de despertar
em nós mesmos a ambição de pertencer-lhe.
A ambição com a qual trago aqui uma proposta de
federalização da educação. Uma ambição que alguns
dizem que é, até, desvairada. Por que desvairada, se
tantos países já fizeram, alguns até mais pobres do
que nós? Por quê? O que é que justifica que, há 40
anos, a Coréia tinha uma educação e uma renda pior
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do que a nossa e agora tem o dobro da nossa renda
e uma das melhores educações do mundo?
Quando um Estado qualquer aumenta para
o futuro e a honra e a dignidade nacionais,
nada mais natural do que reclamar contra
esse adiamento os que se vêem na posse do
título diminuído.
Nós temos, sim, que reclamar desse adiamento.
É um adiamento o que a gente está fazendo ao votar
o PNE desse jeito que está aí; um adiamento na regeneração da educação brasileira.
Não é provável que os escravos tenham inveja
da sorte de seus filhos;
Não. Os filhos hoje...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Os adultos
Os adultos hoje sem educação não vão ter inveja
dos seus filhos com educação, mas eles, como escravos, não tiveram inveja dos seus filhos livres.
mas que outros sentimentos nos podem causar, a nós cidadãos de um país de escravos, a
certeza de que a geração futura há de possuir
essa mesma pátria moralmente engrandecida
– por ter a escravidão de menos? [através de
uma lei plena, completa da abolição]
É nesse sentimento de orgulho [e eu concluo
com a frase de Joaquim Nabuco], ou melhor,
de vergonha nacional, inseparável do verdadeiro patriotismo, que se funda a primeira esperança de que a lei de 28 de setembro [Lei
do Ventre Livre] não seja vista como a solução
do problema individual de cada escravo e de
cada brasileiro.
Senador Suplicy, estão vendendo o PNE que está
aí – eu passarei a palavra; o Senador Davim pediu um
pouco antes –...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – ... como se fosse a abolição, a
salvação. É mentira; ele vai dar avanços chochos como
o PNE 1 deu. Não é diferente.
E, aí, disse: “vão-se colocar 10% do PIB daqui a
alguns anos”. E, se não disser onde vai colocar, como
vai colocar, para que vai colocar, vamos jogar dinheiro
fora em nome da educação. E para mim essa será a
maior de todas as vergonhas, usar a educação para
desperdiçar dinheiro ao invés de usar o dinheiro para
resgatar a educação.
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Eu peço, antes de passar a palavra aos Senadores, que, por favor, deixem a minha proposta ser
debatida mesmo que não votem nela.
Senador Paim, eu falei no tempo, mas quero
passar ao Senador Davim e ao Senador Suplicy, que
pediram aparte.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Senador Cristovam, quero parabenizá-lo pelo brilhante
pronunciamento que nos levou a todos a uma grande
reflexão. Eu tenho V. Exª na conta de uma das maiores
autoridades em educação deste País, e tudo que V. Exª
acaba de dizer é a mais absoluta verdade. O PNE 1
não deixou grandes conquistas, não chegamos a lugar
algum. E a prova disso – e V. Exª já citou – é exatamente o hanking internacional de educação, em que o
Brasil aparece sempre em lugares que não orgulham
nenhum brasileiro. Eu sou adepto do seu pensamento na federalização do ensino fundamental. Acho que
essa é a grande saída para o Brasil. A prova disso foi
o próprio Enem, que mostra o bom desempenho dos
alunos do nível médio das escolas federais. Isso vem
apenas corroborar com o seu pensamento, vem confirmar a sua teoria. Portanto, eu quero parabenizá-lo pelo
belíssimo pronunciamento, parabenizá-lo pela reflexão
a que o senhor induziu todos que o ouvem nesta tarde
e, mais uma vez, fortalecer a nossa convicção de que,
realmente, a saída para o Brasil é a federalização do
ensino fundamental. Parabéns, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Davim.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Apenas para dizer que a sua extraordinária
dedicação ao tema da educação faz por merecer que
a sua proposta seja seriamente debatida pelo Senado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Senador Suplicy, eu lhe agradeço muito, mas não esperava outra coisa do senhor
pelo espírito constantemente democrático que tem
demonstrado aqui.
Quero pedir, concluindo, Senador Paim, que, por
favor, deixemos ser debatido o projeto. Mas, se por
acaso o rolo compressor vier aqui e os Líderes derrubarem o meu pedido de prioridade para o debate, que
me apoiem para conseguir que haja o voto nominal
para saber quem é que vai tentar impedir o debate de
um plano que revoluciona a educação. Eu vou pedir,
e são necessários quatro, e gostaria que outros subscrevessem junto comigo.
O Senador Jarbas acenou que sim, e o Senador
Ruben, também. Que peçamos, e se não conseguir-
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mos que os Líderes apoiem, que votemos nominalmente para saber quem é que vai impedir o debate
dessa proposta.
É isso, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Cristovam.
Agora, para uma comunicação inadiável, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Paim, aproveitando o momento em que V. Exª está na
presidência dos trabalhos, gostaria que V. Exª fizesse
uma comunicação formal ao Secretário da Mesa, Senador Flexa Ribeiro. A empresa que contrata os prestadores de serviço do Senado para trabalharem nos
elevadores, os ascensoristas, não pagou o salário nem
forneceu vale-transporte a esses trabalhadores. Eles
estão se virando do jeito que podem para vir prestar
seus serviços ao Senado.
Não fica bem para o Senado da República que
trabalhadores desta Casa fiquem com seus salários
atrasados e não recebam vale-transporte. Como é
que essas pessoas vão se locomover para o trabalho?
Então, Senador Paim, como eu sei que V. Exª
tem, ao longo da sua trajetória parlamentar, sempre
defendido a causa dos trabalhadores, que coloque
também, na Ordem do Dia, essa reivindicação que
me foi feita há pouco.
Eu tenho certeza de que a Secretaria da Mesa
vai tomar uma providência no sentido de chamar a
responsabilidade dessa empresa, e, com certeza, ela
vai ter que, imediatamente, corrigir essa falha, porque
esses trabalhadores não podem ficar nessas condições
em plena reta final de ano, véspera, antevéspera de
Natal, sem receber o vale-transporte e sem receber o
salário do mês de dezembro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Anibal Diniz, eu fiz esta...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – ... cobrança que V. Exª faz neste
momento na segunda-feira. E me foi informado que o
pagamento seria feito de imediato.
Entendo eu que deveria ter sido ontem. Como
não foi, fiquei sabendo agora que não foi, então, mais
uma vez, eu faço um apelo ao Diretor-Geral da Casa
que providencie o pagamento.

404

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Se a empresa não paga, rompa o contrato com
ela, porque isso é apropriação indébita, é caso de polícia, porque eles estão recebendo do Senado e não
estão pagando os funcionários. Rompa o contrato com
a empresa e pague, no princípio da responsabilidade
solidária, que pague. São somente 24 pessoas. Se fossem mil, 2 mil, 5 mil, 20 mil, assim mesmo é inaceitável.
Agora, 24 pessoas não poderem receber seus salários,
vale-transporte e vale-alimentação, aí é um caso de
polícia mesmo com essa tal empresa que desrespeita
o contrato que ela firmou e o dinheiro que ela recebeu
e não passa para os funcionários.
Eu vou tomar aqui na Mesa as medidas cabíveis.
Cumprimento V. Exª pela lembrança. Eu achei que tinha sido pago já ontem, fiquei sabendo agora que não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só muito rapidamente, com a permissão do
Senador Suplicy, para me associar a V. Exª e ao Senador Anibal Diniz, isso é inaceitável, é absolutamente
inaceitável.
O Senado não tem que cobrar apenas que essa
empresa pague os funcionários, mas esta empresa
está demonstrando que não tem condições de cumprir
um contrato e, portanto, não tem condições de atuar
dentro do Senado Federal.
É um absurdo que isso esteja acontecendo. O
Senado tem que ser extremamente rigoroso na punição dessa empresa e na interrupção imediata desse
contrato, para que uma empresa que tenha condições
de oferecer o serviço adequadamente e que respeite
os seus funcionários possa fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Fica aqui o apelo ao Diretor da
Casa, porque os Senadores estão esperando resposta
desde segunda-feira.
Senador Eduardo Suplicy, passo a palavra a V.
Exª, ao mesmo tempo em que registro a presença
conosco da Organização Nacional dos Cegos e também dos Surdos. Vejo aqui o Moisés, lá do Rio Grande, Feneis, que eu recebi aqui pelo celular, estão bem
organizados.
Parabéns a todos vocês, sejam bem-vindos.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Primeiro, quero saudar todas as
entidades de estudantes e professores das APAEs,
aqueles que hoje, aqui, estão percebendo o que estamos falando, inclusive pela colaboração da senhora
que ali fala na linguagem da Libra e todos que têm
qualquer tipo de deficiência por serem cegos ou surdos, que aqui serão bem-vindos no exame do Plano
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Nacional de Educação que possa contemplá-los naquilo
que consideram seu mais legítimo direito.
Mas, querido Presidente Paulo Paim, quero me
associar. Assinei seu requerimento de homenagem a
Nelson Mandela e aqui também requeiro, nos termos
regimentais, o voto de pesar pelo falecimento desse
extraordinário ganhador do prêmio da paz, que faleceu no último dia 5.
As lágrimas do mundo se transformaram em
chuva durante a cerimônia de despedida de Nelson
Mandela. Mais de 90 chefes de Estado, milhares de
africanos compareceram ao estádio Soccer City, no
bairro de Soweto, em Johannesburgo, no último adeus
a Madiba, o grande líder do século XX.
Tão bonita foi a manifestação dos africanos, que,
desde as primeiras horas, antes das 6 horas da manhã, eles estavam ali, em fila, para entrar no estádio,
dançando e cantando a alegria de terem tido Nelson
Mandela como um filho tão especial.
Filho único do casal Henry Mgadla Mandela e
Noseki Fanny, Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em
18 de julho de 1918, na vila de Qunu, na região sul-africana de Transkei, hoje Cabo Oriental.
Em 1925, ele inicia a escola primária nas proximidades de Qunu, onde uma professora passa a
chamá-lo de Nelson, nome pelo qual ficou conhecido.
O jovem Mandela teve uma ampla formação educacional influenciada pelos valores de sua própria cultura e da cultura europeia. Após passar pelas melhores
instituições de ensino da época, Mandela chegou à
Universidade de Fort Hare.
Foi expulso de Fort Hare, por organizar um protesto contra a supremacia colonial branca em sua instituição de ensino.
Na universidade, Mandela conheceu a luta contra
o apartheid promovida pelo Congresso Nacional Africano (CNA). Entretanto, antes de lutar contra o problema
social que afligia seu país, Nelson Mandela se voltou
contra as tradições de seu próprio povo ao não se sujeitar a um casamento arranjado. Mediante o impasse,
o jovem se refugiou na cidade de Johannesburg, onde
trabalhou como vigia de uma mina, em uma imobiliária
e, logo em seguida, em um escritório de advocacia.
Em Johannesburg, Mandela aprofundou ainda
mais seu envolvimento com as atividades do CNA e
deu continuidade aos seus estudos no campo do Direito. Em 1944, com o apoio de companheiros como
Walter Sisulu e Oliver Tambo, fundou a Liga Jovem do
CNA e se casou com Evelyn Ntoko Mase, a primeira
de suas três mulheres. Com ela, teve quatro filhos: Madiba Thembekile, Makaziwe, falecida aos nove meses,
Makgatho e Makaziwe.
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Na década de 1950, os ativistas aliados a Mandela resolveram realizar uma grande manifestação em
protesto às políticas segregacionistas impostas pelo
governo do Partido Nacional, um dos regimes mais
violentos e simbólicos do racismo do século XX. A
manifestação resultou na elaboração da Carta da Liberdade. “Todas as pessoas que fizeram da África do
Sul o seu lar, independentemente do grupo nacional
ao qual pertencem ou da cor de suas peles têm direito
a viver uma vida plena e livre” dizia o texto.
Em 1956, Nelson Mandela foi preso e condenado
à morte pelo crime de traição. Todavia, a repercussão
internacional de sua prisão e julgamento serviram
para que o líder fosse libertado. Depois disso, Mandela
continuou a conduzir os protestos pacíficos contra a
ordem estabelecida.
Um ano depois, ele se divorciou e casou com
Nomzamo Winnie Madikizela, com quem teve duas
filhas, Zenani e Zindzi.
Em março de 1960, o movimento opositor ao
Congresso Pan-Africano organizou um protesto para
queimar os livros de controle que impediam a entrada
de negros em áreas do distrito de Sharpeville, no nordeste sul-africano, que resultou na morte de 69 manifestantes. Na sequência, o governo impôs um estado
de emergência, e Mandela e outros foram presos. Em
8 de abril, o CNA foi banido.
Após enfrentar um processo judicial, Mandela
foi condenado à prisão perpétua, pena que cumpriria
em uma ilha penitenciária localizada a 3km da Cidade do Cabo. Nos 27 anos seguintes, Mandela, o preso
466/64, ficou alheio ao mundo exterior e viveu o desafio
de esperar pelo tempo em sua cela.
Nessa época, consolidou uma inesperada amizade com James Gregory, carcereiro da prisão que
se impressionou com os valores e a dignidade do seu
vigiado.
Em 1985, ele rejeitou a oferta de liberdade condicional proposta pelo presidente Pieter Willem Botha
em troca da promessa de não incentivar a luta pelo fim
do apartheid na África do Sul. Em 1988, ainda preso,
Mandela foi diagnosticado com tuberculose e enviado
à prisão Victor Verster, em Paarl.
Nesse meio tempo, após a desarticulação do
movimento antiapartheid, novos movimentos de luta
surgiram e a comunidade internacional se mobilizou
contra a sua prisão. Em 1990, sob a tutela do governo conciliador do Presidente Frederik Willem de Klerk,
Nelson Mandela foi libertado. A partir de então, conduziu o processo que deu fim ao apartheid na África
do Sul em 1992.
No ano seguinte, fruto da vitória política, recebeu
o Prêmio Nobel da Paz.
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Em 27 de abril de 1994, após mais de quatro
décadas do regime do apartheid, Mandela foi eleito
Presidente nas primeiras eleições multirraciais do país.
A vitória eleitoral de Nelson Mandela iniciou o
expurgo das práticas racistas do Estado africano e lhe
rendeu grande reconhecimento internacional. Depois
de cumprir seu mandato, em 1999, Mandela resolveu
não se candidatar novamente, passando a atuar em
causas humanitárias.
Em 2001, Mandela foi diagnosticado com câncer
de próstata.
Três anos depois, anunciou sua saída da vida pública. Em 2008, ao completar 90 anos, Madiba pediu
que as gerações futuras seguissem lutando por uma
sociedade mais justa.
A Presidenta Dilma Rousseff afirmou, no seu pronunciamento feito ontem, que Mandela inspirou uma
luta igual no Brasil e na América do Sul:
O combate de Mandela e do povo transformou-se em um paradigma não só para o continente, mas para todos os povos que lutam pela
justiça, pela liberdade e pela igualdade.
Esse grande líder teve seus olhos postos no
futuro de seu país, do seu povo e de toda a
África e inspirou a luta no Brasil e na América do Sul.
Emocionou-me profundamente e também a V. Exª
e a todos, durante a cerimônia religiosa oficial, ontem,
em memória de Nelson Mandela...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... ver o Presidente Barack Obama, dos
Estados Unidos, subir depressa, em passos rápidos,
as escadarias das arquibancadas do Soccer City Stadium, em Johannesburg, parar diante do Presidente
Raúl Castro, de Cuba, e cumprimentá-lo com um aperto
de mão, num breve, mas histórico diálogo estabelecido
entre os dois presidentes, na presença, a meio metro,
da Presidenta Dilma Rousseff. Eu senti, ao ver essa
cena, a presença pacificadora e o exemplo de homem
público desprovido de rancor que caracterizam a personalidade de Nelson Mandela.
Avalio que esse encontro amigável entre os presidentes dos Estados Unidos e de Cuba – contato esse
impensável até momentos antes...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... ocorrido sob a égide do culto à
memória de Nelson Mandela, será um sinal para a
aproximação entre os dois países, com o fim do embargo econômico, comercial e financeiro e a liberação
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do movimento de nacionais entre as duas nações vizinhas, mas tão distantes nos últimos 50 anos.
Minha esperança é de que os exemplos de Nelson
Mandela possam servir para todos os povos e nações
do mundo, como serviu para aproximar Barack Obama e Raúl Castro nesse histórico 10 de dezembro de
2013, Dia dos Direitos Humanos.
Até o dia 14 de dezembro, o corpo de Mandela vai
ficar exposto no palácio presidencial em Pretória, dentro
de um caixão coberto com uma tampa de vidro, para
que os sul-africanos e todos aqueles que continuam
indo a Pretória possam ver Mandela e estar junto dele.
No sábado, o corpo do homem que mudou a história da África do Sul...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... percorrerá 930 quilômetros em um
cortejo que levará o caixão pelas ruas de Pretória até a
base militar, de onde seguirá, de avião, até a cidade de
Mthatha. De lá, outro cortejo levará o caixão até Qunu,
o vilarejo onde Mandela passou seus primeiros anos
e que tanto amava, como registra seu livro de memórias: “Alguns dos anos mais felizes da minha infância
foram passados em Qunu.” E, é de lá, entre as rochas
lisas das colinas, que ele vai continuar a olhar o mundo.
Que bonita lição nos deu Mandela, que, no seu
pronunciamento no dia de sua libertação, disse:
Lutei contra a dominação branca e lutei contra a
dominação negra. Acalento o ideal de uma sociedade
democrática e livre em que todas as pessoas possam
viver juntas, em harmonia e com oportunidades iguais.
É um ideal pelo qual espero viver. Mas é um ideal pelo
qual estou disposto a morrer se for preciso.
Meus parabéns, meu caro e querido Presidente
Paulo Paim, por abraçar tanto, firmemente, a causa e
o exemplo de Nelson Mandela e aqui, no Senado, levar
toda a sua energia para os ideais deste inesquecível
e memorável homem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo
Suplicy.
Passo a palavra, de imediato, ao Senador Ruben Figueiró.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pois não. Senador Flexa, pela
ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
eu gostaria de passar uma informação às Srªs Sena-
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doras e aos Srs. Senadores. Já foi comentado aqui,
na semana passada...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Casa agradece pela informação
que V. Exª vai dar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Hoje, novamente, V. Exª, Senador Paulo Paim,
que preside a sessão, o Senador Rollemberg e o Senador Anibal fizeram um justo comentário a respeito da
empresa Zarcone, que, até hoje, não honrou o compromisso com os seus funcionários que são terceirizados
do Senado Federal.
Dentro do prazo legal de cinco dias úteis, ela não
cumpriu com esse compromisso. Nós fizemos a notificação à empresa, que ficou de pagar hoje à tarde. Se
ela não fizer esse pagamento, o Senado vai assumir a
responsabilidade, vai pedir a folha de pagamento, vai
efetuar o pagamento e cobrar as multas contratuais e
as penalidades que vierem em função do não cumprimento da cláusula contratual.
Então, hoje é o último prazo. Ela pediu, a empresa, para quitar os funcionários. Se ela não o fizer,
amanhã o Senado toma providências, pede a folha e
faz o pagamento pela empresa. Até porque o Senado
não tem nenhum prejuízo. O Senado só paga as empresas terceirizadas aqui depois que elas efetuam o
pagamento aos seus funcionários, faz o recolhimento
dos tributos federais. Depois disso é que elas emitem
a fatura e o Senado as paga.
Era só para dar uma explicação aos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Flexa Ribeiro.
Fica claro que a responsabilidade solidária o Senado
assume se a empresa não pagar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Sem prejuízo do nosso orador, eu gostaria de indagar se prevalece a posição de início da
Ordem do Dia às 14 horas, porque nós já ultrapassamos em muito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Só se a de amanhã... Desculpe a descontração, 14 horas de amanhã.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – É sempre bem-vinda a fala do nosso
eminente Ruben Figueiró. Nós temos o PNE, em que
há uma expectativa nacional, porque passamos os
três anos de tramitação no Congresso Nacional; nós
temos os empréstimos dos Estados, que precisam de
aprovação urgente porque, se não fizermos, isso trará
um largo prejuízo para os Estados. Entre esses, estão
Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe, e outros
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Estados também demandaram recursos em agências
internacionais especialmente e nós precisamos aprová-los, Sr. Presidente.
Então, eu proporia que, logo após a fala do nosso
querido Figueiró, nós pudéssemos iniciar a Ordem do
Dia, invertendo a pauta e começando pelos empréstimos porque eu considero que não haverá polêmica
entre nós em torno dos empréstimos. E, imediatamente, o PNE, porque, depois de três anos, eu acho que
nós já estamos prontos para votá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu recebi a informação de que
está havendo uma reunião para discutir ainda o PNE,
mas que nós não poderemos aguardar. Eu vou seguir
a sua orientação. Ainda há três oradores inscritos e,
se até lá não tivermos uma solução, vamos iniciar a
Ordem do Dia, conforme a sua proposta encaminhada à Mesa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Eu quero apoiar a sugestão do
Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem.
Senador Ruben Figueiró, por favor, com a palavra.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
minha saudação aos mestres e alunos das Apaes de
todo o nosso País. As minhas homenagens, sobretudo
nessa data em que se comemora mais um aniversário
das Fundações Apaes. Recebam, portanto, as minhas
homenagens nesta data tão importante para a instituição benemérita.
Mas, Sr. Presidente, antes de adentrar no tema
que desejo abordar nesta tribuna, gostaria de sinalizar a minha solidariedade à mobilização que a Frente
Parlamentar da Agropecuária proveu hoje nesta capital
em defesa do direito de propriedade. Manifestação que
tem o apoio decisivo da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA).
Sabem V. Exªs da omissão, leniência ou desinteresse do Governo da República para resolver a chamada questão indígena, que, no meu entendimento,
está botando fogo num conflito indesejado entre irmãos
indígenas e não indígenas.
Isso posso afirmar, Excelências, com a mais absoluta consciência e sem parti pris, porque participei
de inúmeras audiências e encontros com o Sr. Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, e outros Ministros
de Estado. Só encontrei ressonância por parte da Srª
Ministra Gleisi Hoffmann, que foi afastada das negociações. Não sei exatamente por que razão, mas lucubro
qual é a malévola intenção.
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As partes querem a paz com respeito à ordem
jurídica e, sobretudo, aos dispositivos constitucionais,
porém o Governo é cego para enxergar esse anseio.
A presença dessa manifestação de produtores
rurais pela Esplanada dos Ministérios e nas Casas do
Congresso Nacional, amanhã, é para demonstrar à
opinião pública nacional o seu desconforto e descontentamento diante do quadro mal pintado pelo Governo
Federal. É um clamor que, como aquele de junho, da
juventude, agora parte dos homens do campo, cuja
contribuição à economia nacional tem sido importante,
inclusive para que o Brasil não perca a sua posição de
sexta potência econômica do mundo.
Será uma manifestação por cláusulas pétreas da
Constituição Federal, que é o direito de propriedade
e da cidadania.
Sr. Presidente, venho, é claro, e com muito respeito, com muita consideração, fazer um apelo ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, o nobre Deputado Henrique Eduardo Alves.
O apelo que faço, Sr. Presidente, é no sentido de
que aquela Casa Legislativa proceda à votação, no mais
curto prazo possível, do Projeto de Lei Complementar
n° 275, de 2001, que regulamenta a aposentadoria da
mulher servidora policial.
Trata-se de uma proposição, Srªs e Srs. Senadores, praticamente incontroversa na medida em que
apenas atualiza uma disposição legal – a Lei Complementar n° 51, de 1985 – para ajustá-la aos ditames
constitucionais.
Permitam-me uma rápida apresentação da matéria para que fique evidenciada a legitimidade da reivindicação.
A Lei Complementar n° 51, de 1985, dispõe –
abro aspas –:
“O funcionário policial será aposentado, voluntariamente, com proventos integrais, após 30
anos de serviço, desde que conte pelo menos
20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial; ou compulsoriamente, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço,
aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.”
Fecho aspas.
Há, Srªs e Srs. Senadores, de se considerar, porém, que essa lei complementar foi promulgada numa
época em que a atividade policial se configurava quase
como um monopólio do gênero masculino, ou seja, o
número de mulheres policiais era pouco significativo,
quando comparado ao de homens que exerciam a
mesma função.
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Ademais, sendo de 1985, é evidente que a lei não
podia contemplar as condições diferenciadas para a
aposentadoria da mulher estabelecidas três anos depois pela Constituição de 1988.
E o que diz, afinal, a nossa Constituição cidadã?
Pergunto.
Conforme redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998, os servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
poderão aposentar-se, voluntariamente, aos 60 anos
de idade e 35 de contribuição, se homem, e aos 55
anos de idade e 30 de contribuição, se mulher; ou aos
65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos de idade,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.
A Emenda Constitucional n° 20, de 1998, também adotou essa diferenciação entre os gêneros no
Regime Geral de Previdência. Com a nova redação
dada ao §7o do art. 201, ficou assegurada aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social após 35
anos de contribuição, se homem, e após 30 anos de
contribuição, se mulher; ou aos 65 anos de idade, se
homem, e aos 60 anos de idade, se mulher.
Ora, Sras e Srs. Senadores, o que faz o Projeto
de Lei Complementar n° 275, de 2001 – volto a dizer
–, é apenas adaptar a Lei Complementar n° 51, de
1985, a essa peculiaridade associada ao gênero já
estabelecida na Constituição.
Pelo projeto, que mantém inalteradas as disposições referentes à aposentadoria compulsória, o servidor público policial será aposentado voluntariamente,
com proventos integrais: após 30 anos de contribuição,
desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem; ou
após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo
menos 15 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher.
Não se está inventando nada, Sr. Presidente,
Paulo Paim, nenhuma benesse, nenhum privilégio. Na
verdade, ao ajustar as determinações legais à letra e
ao espírito do texto constitucional, o que se faz é corrigir uma injustiça que vem se perpetuando.
E digo que vem se perpetuando porque o Projeto
de Lei Complementar n° 275 – que, a propósito, teve
origem no Senado Federal como Projeto de Lei n° 149,
de 2001, e foi aqui rapidamente aprovado – chegou
à Câmara dos Deputados – vejam, Srs. Senadores e
Sras Senadoras – em 14 de dezembro de 2001. Vejam
bem, 2001, há 13 anos.
Naquela Casa percorreu todas as comissões temáticas (cinco), onde seu mérito, constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, adequação financeira e
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orçamentária foram analisadas e aprovadas por unanimidade, à exceção da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, onde recebeu um voto contrário.
Toda essa tramitação, Sr. Presidente, levou um
ano. De modo que, em 18 de dezembro de 2002, o
projeto chegou ao plenário da Câmara dos Deputados,
em condições de ser votado.
Desde então, passados onze anos – onze anos,
Srªs e Srs. Senadores! –, o Projeto de Lei Complementar n° 275, de 2001, aguarda o momento de, finalmente, ir à votação.
É, por isso, que, respeitosamente, peço ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados que inclua a matéria na Ordem do Dia, para ser apreciada em plenário.
Não creio que haja interesses estranhos a impedir a votação final pela Câmara. Da oposição, evidentemente, não há. Da situação, sobre a qual o Palácio
do Planalto tem controle absoluto, também acredito
não haver, até porque, em questão de política para
mulheres, é inegável a simpatia da Srª Presidente da
República.
Enfim, não creio que é posição do Sr. Presidente
da Câmara, o qual, pela sua tradição de luta, têm demonstrado sensibilidade aos reclamos justos contidos
no PLC nº 275, de 2001. Confio que o Sr. Presidente,
Deputado Henrique Alves, colocará nas primeiras sessões da Câmara dos Deputados, no ano legislativo de
2014, ou seja, no ano que vem, o projeto em pauta,
como tem reiteradamente solicitado a S. Exª as mulheres servidoras da polícia – enfatizo, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Polícia Federal.
As mulheres servidoras policiais, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, prestam um serviço inestimável ao País.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Não devemos negar-lhes um direito que se
mostra legítimo, inquestionável, até porque consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil.
Sr. Presidente, muito grato. Espero que, pelo menos, desta vez, eu tenha cumprido, regimentalmente,
o horário para me pronunciar perante V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Na íntegra, V. Exª merece 10 com
estrelinha, já que hoje falamos tanto em educação.
Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª, para uma
comunicação inadiável, e, em seguida, o Senador Luiz
Henrique.
Cumprimento o Deputado Eduardo Barbosa,
inesquecível Presidente da Comissão que redigiu o
Estatuto do Idoso, ladeado por Silas Brasileiro, que foi
o Relator. Seja vem-vindo.
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Por favor, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Meu caro Presidente, Senador
Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu venho a esta tribuna para falar sobre a situação de uma
grande comunidade, no Município de Jaboatão dos
Guararapes, que é o segundo maior de Pernambuco,
só perdendo para a capital, a cidade do Recife.
Trata-se, Sr. Presidente, de Muribeca, um conjunto residencial inaugurado em 1982 e que, já há mais
de uma década, enfrenta problemas com a interdição
de prédios que apresentam riscos de desabamento.
O Muribeca era composto, na sua origem, por
quatro quadras, distribuídas em 70 blocos, com um
total de 2.208 apartamentos. Imaginemos, numa conta
modesta, uma família de cinco integrantes residindo
em cada uma dessas unidades e teremos um total de
mais de 11 mil pessoas. Uma pequena cidade. Hoje,
após a demolição de um bloco, 29 estão desocupados e mais 19 terão o mesmo destino. É uma situação
dramática, triste, desoladora.
Há algumas semanas, fui procurado por uma comissão de moradores do Conjunto Muribeca que me
pediram apoio à causa pela qual eles vêm lutando há
tantos anos.
Firmei o meu compromisso de falar sobre o assunto, aqui, no Senado da República, e colocar a minha voz a serviço dessa luta que não é apenas de
uma pequena comunidade de Pernambuco, mas de
todos aqueles que veem o sonho da casa própria se
transformar num pesadelo sem fim.
Aproveito esta oportunidade para comunicar que
enviei ofício ao Presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre as providências que
a instituição tomou para que os problemas do Conjunto
Muribeca tenham uma solução definitiva.
A resolução desse pesadelo à luz do dia não se
encerra apenas com desocupação dos prédios e o
pagamento de auxílio aluguel aos moradores desalojados. Essas são medidas importantes que asseguram
a sobrevivência das pessoas, mas não é a solução.
Trata-se de um paliativo que, no entanto, vem se prolongando ad infinitum.
No ano passado, a Presidente da República, Dilma Rousseff, recebeu uma comissão de moradores
e autoridades de Jaboatão dos Guararapes e do Governo de Pernambuco – isso foi na cidade do Recife.
A Presidente determinou a realização de estudos por
parte da Caixa Econômica, mas pouco, muito pouco
foi feito para se apresentar uma solução definitiva para
o Conjunto Muribeca.
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Depois desse encontro com a Presidente, foi
designado o Instituto de Tecnologia de Pernambuco
(ITEP), com o objetivo de elaborar laudos técnicos e
projetos de engenharia para recuperar ou reconstruir
os blocos que integram o Conjunto Muribeca. Até o
momento, Sr. Presidente Paulo Paim, apenas 13 blocos
da quadra de número 3 foram periciados.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, caso a Caixa Econômica não encontre uma solução para o residência!, ele vai se transformar numa
verdadeira “cidade fantasma” dentro de Jaboatão dos
Guararapes. O Conjunto Muribeca vai se transformar
num símbolo da ausência de sensibilidade do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal em resolver
os problemas decorrentes desses chamados “prédios-caixão”.
A questão habitacional no Brasil – especialmente,
daqueles que mais precisam do apoio do Poder Público – não se encerra com a construção e a entrega
das casas ou dos apartamentos aos seus novos moradores. É importante, muito importante que o Governo Federal e a Caixa Econômica olhem com atenção
casos como esse do Conjunto Muribeca, para que os
erros cometidos no passado não se repitam.
Era sobre esse assunto, uma questão regional,
do meu Estado, Pernambuco, que eu tinha a colocar,
hoje, nesta tribuna, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jarbas. Como
eu dizia ao Senador Luiz Henrique, o Senador Jarbas
Vasconcelos é rápido. Normalmente, ele não usa sequer o tempo, como, de fato, não usou.
Obrigado, Senador Jarbas.
Senador Luiz Henrique, com a palavra.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, já referi aqui, nesta tribuna, em pronunciamento que fiz no
ano passado, o novo trabalho do brasilianista Albert
Fishlow, professor emérito da Universidade de Columbia, que levou ou título “O Novo Brasil”.
É uma obra otimista, é uma obra que projeta
um cenário positivo para o nosso País no futuro, mas
alerta para os nós, para os entraves para os gargalos
que dificultam uma trajetória de desenvolvimento sustentável para o Brasil.
E Fishlow salienta que um dos maiores problemas do nosso processo de crescimento é o baixo investimento nacional.
Deveríamos, Sr. Presidente, nobre Senador Paim,
investir, entre inversões públicas e privadas, no mínimo
25%, para o Brasil ser sustentável.
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Enquanto isso, o setor público deveria estar investindo 5%. E o que investe o Brasil? Em termos globais, mal atingimos o percentual de 18% do Produto
Interno Bruto. Em termos de investimentos públicos,
atingimos apenas 2% dos 5% minimamente necessários para sustentar o desenvolvimento de uma Nação.
As manifestações de julho, que levaram milhares de pessoas às ruas e às praças do nosso País,
configuraram a insatisfação popular pela falta desses
investimentos públicos, que correspondem a uma baixa satisfação com a prestação dos serviços públicos
pelas entidades federadas.
Por outro lado, essa anomalia se reflete no Produto Interno Bruto nacional que vem crescendo ultimamente a taxas incompatíveis com a grandeza do
nosso País e da nossa economia.
Uma das causas desse baixo investimento, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é a perda absoluta da capacidade financeira dos Estados, do Distrito
Federal e das grandes capitais, que têm dívidas trilionárias com a União.
O passivo dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é elevado de forma geral.
Assim, parte relevante das receitas dos entes
federados é destinada ao pagamento dos juros, da
correção monetária e das amortizações da dívida
consolidada perante a União, impossibilitando que os
recursos do Tesouro dos Estados e dos Municípios
sejam utilizados em investimentos relevantes com
retorno social, a exemplo dos investimentos em educação, saúde, segurança pública, ciência, tecnologia
e inovação, e infraestrutura, principalmente naquelas
obras destinadas à mobilidade urbana.
Nas grandes cidades, milhares de trabalhadores
perdem mais tempo no deslocamento de suas casas
para o trabalho e do trabalho para as suas casas do
que o correspondente a sua jornada de trabalho.
Na manhã de hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Assuntos Econômicos tomaram em
conjunto uma decisão memorável: a de aprovar, sem
nenhuma emenda, sem nenhuma modificação, o projeto de lei que foi objeto de deliberação pela Câmara
dos Deputados, de origem do Governo, substituindo os
indexadores da dívida consolidada dos Estados e dos
Municípios por novos indicadores que vão permitir que,
em troca de pagamento da dívida, os Estados possam
ter recursos para fazer os investimentos reclamados
por suas populações.
A recuperação da capacidade de investimento
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é
fundamental, primeiro, para a elevação do PIB nacional
e, segundo, para a retomada forte dos investimentos
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que repercutam em melhoria dos serviços públicos
em atividades estratégicas, como educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento científico,
tecnológico e da inovação.
Eu vou ler aqui – já o fiz hoje de manhã, mas é
importante que os telespectadores da TV Senado conheçam esses dados – dados a respeito do resumo
da dívida de alguns Estados, começando pelo meu, o
Estado de Santa Catarina.
Em 1998, Santa Catarina negociou a sua dívida,
consolidou a sua dívida, comprometendo-se a pagar
ao Governo Federal R$4,160 bilhões até 31 de dezembro de 2012. Pagou R$10,15 bilhões e, no dia 31
de dezembro do ano passado, a dívida era o dobro da
contratada, R$8,610 bilhões.
Minas Gerais negociou com o Governo Federal,
em 1997, R$14,85 bilhões. Pagou R$25,94 bilhões e
deve quase seis vezes mais, R$63,470 bilhões.
São Paulo negociou R$46,5 bilhões. Até 31 de
dezembro de 2012, pagou R$78,3 bilhões e devia, na
mesma data, R$184,2 bilhões.
O Rio Grande do Sul negociou, em 1998, R$9,2
bilhões. Pagou até a data mencionada, 31 de dezembro de 2012, R$19,3 bilhões e devia, naquela mesma
data, R$41,8 bilhões.
Essa dívida vinha sufocando os Estados, e o importante é assinalar que, enquanto os Estados tinham
que pagar juros entre 6% e 9%, a União refinanciava a
sua dívida pagando 4%. Aprovamos, hoje, nas Comissões, um tratamento igual ao que o Governo Federal
dá à sua dívida.
Eu quero ressaltar aqui a decisão da Presidente
da República Dilma Rousseff de enviar à Câmara dos
Deputados esse projeto, ressaltar a participação do
Ministro da Fazenda Guido Mantega e de sua equipe
e ressaltar a presteza com que os Deputados aprovaram o projeto.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª permite, Senador Luiz Henrique,
um breve...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Senador Suplicy, já lhe darei o aparte. Só quero
concluir um detalhe.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Pois não.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Eu só quero concluir aqui um detalhe. É que
esse projeto, de acordo com o entendimento realizado
com os Líderes do Governo e com o próprio Presidente
Renan Calheiros, será apreciado pelo Plenário desta
Casa na primeira semana de fevereiro.
Com prazer, concedo o aparte ao nobre Senador
Eduardo Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Luiz Henrique, a sua experiência como Prefeito, como Governador de Santa
Catarina e o seu tempo aqui como um dedicado Senador, estudioso das finanças dos três níveis de Governo, permitiu-lhe que, como Relator, V. Exª fizesse um
parecer muito competente sobre a proposta da Presidenta Dilma, do Ministro da Fazenda Guido Mantega
e, felizmente, foi apreciado e, hoje, praticamente por
consenso, nas Comissões de Constituição e Justiça
e de Assuntos Econômicos, aprovado. De maneira
que V. Exª está de parabéns. Acho que os prefeitos e
governadores inclusive citados no parecer de V. Exª,
dos Municípios citados, estão hoje se sentindo muito
melhor em função do desafogo que isso significará.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Senador Suplicy, os maiores gargalos de infraestrutura estão no Estado de São Paulo e, evidentemente, como a maior parte da dívida é do Estado de São
Paulo e da Prefeitura de São Paulo, é de se esperar,
a partir do ano que vem, com os investimentos que
esse projeto vai permitir ao seu Estado, que se possa
eliminar grandes gargalos de imobilidade pública na
sua capital e em várias cidades importantes do interior
paulista e, principalmente, naquilo que é estratégico
para o desenvolvimento deste País, que é o corredor
de transportes para o Porto de Santos, que é o maior
porto da América Latina.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – (Interrupção do som.) ...tenho certeza de
que o Governador Geraldo Alckmin...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... são muito gratos ao trabalho de V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, perdoe-me se ultrapassei o tempo
que me era concedido, mas era preciso assinalar aqui
a importância dessa decisão e a necessidade de nós
discutirmos, no ano que vem, outros projetos, outras
reformas que associadas a essa garantam a retomada
dos investimentos no nosso País, seja investimentos
em infraestrutura, investimentos em segurança pública, no sistema penitenciário, que constitui em uma
verdadeira AIDS social deste nosso País pela superpopulação, que faz com que o réu primário saia pós-graduado na criminalidade quando cumpre a sua pena,
investimentos em ciência, tecnologia e inovação, para
que não paguemos novamente a vergonha de ver que
nenhuma universidade brasileira figura entre as 200
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melhores do mundo e apenas quatro universidades brasileiras figuram no rol das 100 melhores universidades
dos países emergentes, sendo que a China e Taiwan
somadas colocaram nesse rol 24 universidades. Para
que nós possamos efetivamente resolver lá na ponta,
nos Municípios, o problema da atenção primária na
saúde e também na tensão hospitalar.
É isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador Luiz
Henrique. A causa é justa. Graças ao seu relatório, os
Estados endividados poderão renegociar a sua dívida.
Quero registrar a presença conosco do Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Andre Vargas,
que tem desenvolvido um trabalho brilhante tanto na
Vice– Presidência como na Presidência, toda a vez
que tem assumido.
Seja bem-vindo à Casa.
E agora passamos a palavra à Senadora Ana
Amélia, que já há um período está aguardando, pela
ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente
Paulo Paim, em nome do Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, Senador Ricardo Ferraço, e dos
demais membros da nossa Comissão de Relações
Exteriores, entre os quais estão aqui o Senador Luiz
Henrique e o Senador Eduardo Suplicy, eu queria
saudar a importante delegação da Câmara Baixa do
Parlamento e do Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Indonésia, presente nesta Casa, liderada pelo Dr
Nurhayati Ali Assegaf, que é membro da Comissão do
Parlamento; Sr. Budiyanto, também membro do Parlamento; Tantowi Yahya, membro da comissão também
do parlamento; Sr. Dicky, da Agência para o Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Assuntos
Estrangeiros; do Sr. Sudaryomo, que é o Embaixador
da Indonésia no Brasil; Mochammad, Ministro Conselheiro; a Srª Ria Uki Suharsi, Primeira Secretária e
Chefe da Seção Política da Embaixada; a Srª Debbi
Oktarossa, Terceira-Secretária; Colonel I Wayan Sulaba, Adido de Defesa; e o Sr. Moses Ceasar Assa, que
também é da Embaixada.
Estão acompanhados da Conselheira Maria Cristina de Castro Martins, do Itamaraty, e do Secretário
Johnny Wu, do Departamento de Ásia e do Timor Leste
do Ministério das Relações Exteriores.
Então, a saudação, em nome da Casa, à delegação da Indonésia.
Sejam bem-vindos.
Expliquei-lhes que estamos aguardando para deliberar sobre uma questão de grande interesse nacional,
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que é o Plano Nacional de Educação, e o Presidente
da Comissão de Educação do Senado terá um papel
também relevante nesse processo.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Seja bem-vinda a Delegação da Indonésia e que
as palavras da Senadora Ana Amélia sejam recebidas
como a palavra de todo o Senado da República, ou
melhor, do Congresso Nacional.
Estejam em casa no Brasil!
Passamos a palavra, de imediato, como Líder, ao
Senador Osvaldo Sobrinho. O Senador Paulo Davim
havia cedido o horário a V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Obrigado, Senador Paulo Davim, pela sua delicadeza, cortesia, amizade, distinção, por me dar a
oportunidade de falar neste momento. Sou muito grato a V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Banco
Mundial acaba de divulgar uma interessante pesquisa,
que merece de nós uma atenção especial:
Mais da metade dos gastos com saúde no
País se concentra no setor privado, e o gasto
público está abaixo da média de países em desenvolvimento. É possível fazer mais e melhor
com o mesmo orçamento. No setor privado, o
gasto público está abaixo da média de países
em desenvolvimento também.
É vergonhoso admitir, principalmente quando é
possível fazer mais e melhor com o mesmo orçamento.
Por outro lado, o Ministério da Saúde reconhece a desorganização no SUS apontada pelo Banco
Mundial e diz que há um longo caminho para tornar
a gestão mais eficiente, mas aponta também avanço
nos últimos anos.
Entretanto, o relatório do estudo afirma que mais
da metade dos gastos com saúde no País se concentra no setor privado, e o gasto público de 3,8% do PIB
está abaixo da média de países em desenvolvimento,
o que é bem grave.
Segundo o Secretário de Atenção à Saúde, a área
hospitalar será redesenhada. Os pequenos hospitais,
alvo de críticas do banco, por exemplo, passarão por
avaliação minuciosa. Ele afirma que formar pessoas,
organizar o sistema como redes, usando tecnologia de
informação, melhorar a gestão interna das instituições
é necessário. Tudo isso vai melhorar a qualidade da
gestão no SUS. Mas é uma caminhada muito longa.
Eu tenho certeza.
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Nós, brasileiros, esperamos que esta longa caminhada se abrevie, porque o SUS está pedindo socorro. E a gente sabe que não se trata de escassez
de recursos. Talvez se trate de escassez de gestão.
Um exemplo citado no relatório a que me referi é
a baixa eficiência da rede hospitalar. Estudos mostram
que os hospitais poderiam ter uma produção três vezes superior à atual com o mesmo nível de insumos.
É preciso atentarmos para um dos indicadores
mais significativos deste estudo, aspas: “Diversas experiências têm demonstrado que o aumento de recursos
investidos na saúde, sem que se observe a racionalização de seu uso, pode não gerar impacto significativo
na saúde da população”, fecho aspas.
O fato é que o Brasil anda à míngua. Educação,
saúde e segurança ainda estão no fim das prioridades de todas as autoridades estaduais, federais e
municipais.
Estou terminando por aqui esta fala, porém espero que as advertências que venho formulando a partir
desta tribuna possam reverberar a ponto de fazer com
que as prioridades necessárias sejam tomadas, de
forma a fazer com que este nosso País abra os olhos
para ver o quanto necessitamos de sua atenção, o
quanto merecemos de seu cuidado, para que um dia
sejamos dignos da cidadania a que teoricamente teríamos o direito de reivindicar.
Eu acredito que, neste tema, nós temos muito a
fazer e há muito a caminhar ainda neste País. Se nós
adentrarmos a um pronto-socorro municipal como o
meu lá, de Cuiabá, nós veremos que deficiência, quanta
dificuldade, quanta miséria humana, quanta situação
ainda há para se resolver. Recurso nós sabemos que
ainda existe, mas são mal utilizados, mal geridos, mal
colocados, às vezes as prioridades não são atendidas,
e coisas não prioritárias são atendidas.
Sr. Presidente, digo aqui: é necessário cuidar das
obrigações essenciais do Estado. Educação, segurança e saúde são as metas primordiais de um Estado
organizado, de um Estado que gosta da sua população, de um Estado que vê os direitos humanos como
coisa necessária, de um Estado que respeita o art. 5º
da Constituição, de um Estado que respeita os arts.
4º e 6º da Constituição, de um Estado que sabe que
a sua função é, acima de tudo, cuidar, gostar, tomar
conta daquele que faz a Pátria.
Não adianta nos desenvolvermos em outras ciências se não damos a assistência àqueles que mais
necessitam e que vêm à procura do Estado para sanar
principalmente a sua dor.
O Brasil carece de saúde. O Brasil carece de segurança. O Brasil carece de educação. E é necessário
pensarmos bem nisso, porque, se não atingirmos essas
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três metas, nós não estaremos atingindo aquilo que é
função precípua do Estado.
Portanto, Sr. Presidente, vamos alertar para isso.
Neste ano que se finda, já praticamente fechando, no
Senado da República, os dias deste ano de 2013, todos
fizeram o seu trabalho, todos lutaram para fazer o melhor, mas em algumas coisas ainda falta avançarmos.
Falta brigar, falta lutar, falta determinação política para
o que são as funções essenciais do Estado para com
o cidadão. Resgatar a cidadania é, acima de tudo, dar
condições para que a Pátria possa sentir o encontro
dela com as suas realidades, com as suas dicotomias
e com os seus problemas.
Portanto, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ... sinto-me imensamente honrado de neste momento trazer este assunto importante,
para que possamos mostrar ao Brasil (Fora do microfone.) aquilo de que precisamos, aquilo que fazemos.
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Para encerrar, Sr. Presidente, agora sob a sua
Presidência... Sai o Senador Paim, esse ilustre companheiro, grande Senador da República, e entra V. Exª.
Estou, portanto, bem protegido pelos dois, porque verdadeiramente V. Exªs honram esta Casa.
Muito obrigado. Que Deus dê felicidade a todos
e que a galeria sinta-se feliz aqui, no Senado da República, que é a nossa Casa, que representa os seus
interesses e as ansiedades do povo brasileiro.
Muito obrigado a todos.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foram lidos anteriormente os
Pareceres nºs 1.475 a 1.478, de 2013, da Comissão
de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes Projetos de Resolução nºs 98
a 101, de 2013.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente e encaminhado à publicação o Parecer nº 1.479, de 2013,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2010.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 218, inciso VII,
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção
em ata de Voto de Pesar pela morte do ex Presidente
da África do Sul, Nelson Rolihlahla Mandela, falecido
no dia 05 de Dezembro de 2013, aos 95 anos, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República da África do
Sul, Jacob Gedleyihlekisa Zuma, extensivo ao povo
sul africano e familiares, no seguinte endereço: Embaixada da África do Sul – Avenida das Nações, lote
06, Quadra 801, Brasília – DF, CEP 70406.900, aos
cuidados da Embaixadora Lindiwe Zulu.
Justificação
O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, o
querido Madiba, símbolo da luta contra o preconceito e
líder que guiou a África do Sul de uma ditadura segregacionista para uma democracia multirracial, morreu,
ontem, dia 05 de dezembro 3, aos 95 anos.
O anúncio foi feito pelo presidente sul-africano
Jacob Zuma, em pronunciamento transmitido pela TV,
ele disse que Mandela morreu em paz, em sua casa
em Johannesburgo, em decorrência de uma prolongada infecção pulmonar.
Mandela nasceu no dia 18 de julho de 1918, em
um pequeno vilarejo, e era membro de uma nobreza
tribal. Seu nome original é Rolihlahla. Aos 7 anos, ele
se tornou o primeiro membro da família a frequentar a
escola, onde lhe foi dado o nome inglês Nelson.
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Tornou-se estudante de direito na Universidade
de Fort Hare, onde foi expulso por envolvimento em
ações de boicote às políticas universitárias, organizadas pelo movimento estudantil. Nessa época, ele foi
para Johanesburgo, onde terminou sua graduação na
Universidade da África do Sul.
Figura inspiradora por sua incansável resistência
ao regime racista do apartheid, encarna aos olhos do
mundo os valores do perdão e da reconciliação. Mandela construiu um dos mais belos capítulos da história
do século XX ao se tornar o primeiro presidente eleito
democraticamente na África do Sul, depois de passar
27 anos preso por sua oposição à ditadura.
Chamado de ícone mundial da reconciliação
pelo arcebispo e companheiro na luta pelos direitos
humanos Desmond Tutu, o preso político mais famoso do mundo se transformou em um chefe de estado
sem rancor, vencendo o desafio de liderar sem ódio o
seu país no caminho de uma democracia multirracial
e relativamente estável.
Mesmo após o fim do mandato, Mandela continuou atuando como militante. Em 2003, chegou a fazer
pronunciamentos contra a política externa do então
presidente dos EUA, George W. Bush.
Mandela também foi particularmente afetado
por tragédias familiares. Além da morte do primogênito, Madiba, em um acidente de carro na década de
1960, perdeu também uma filha pequena, de apenas
nove meses de idade, em 1947. Outro de seus filhos,
Makgatho, morreu em 2005, aos 54 anos de idade,
vítima da aids. O fato engajou ainda mais Mandela na
luta contra a doença, a principal bandeira defendida
por ele após deixar o gabinete presidencial. Madiba se
engajou em campanha para arrecadar recursos para
combater a doença, que foi denominada “46664”, seu
número de identificação na prisão. No ano seguinte,
aos 85 anos, anunciou que sairia da vida pública por
problemas de saúde.
Continuou recebendo prêmios, como o concedido pela Anistia Internacional, de Embaixador de
Consciência, em 2006.
Em 2010, com a saúde debilitada e após a morte
de sua bisneta, ficou ausente durante quase todos os
eventos relacionados à Copa do Mundo em seu país.
Mas apareceu na festa de encerramento. Carregado
em um carrinho de golfe, foi aplaudido de pé pelo público, que lotou o famoso estádio Soccer City, mais do
que qualquer homenagem de caráter oficial, cenas
espontâneas como as do Soccer City evidenciam por
que Mandela era constantemente associado a uma palavra de uso quase sempre injustificado: unanimidade.
Apesar de não ser uma personalidade livre de críticas,
como ele mesmo fazia questão de frisar, o herói sul-
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-africano tinha uma qualidade rara e universalmente
admirável: acreditava no potencial da humanidade para
o bem – e nem as décadas de perseguição, torturas e
privação de liberdade abalaram essa crença.
Ao morrer, era considerado um herói para negros
e brancos de seu país e um símbolo da igualdade racial em todo o mundo. Ratifico a importância do legado que o ex-presidente da África do Sul deixa para as
gerações. Neste momento de dor e pesar eu me solidarizo ao sentimento do mundo e lamento a morte de
uma das mais expressivas referências de lutas pela
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paz. A nação perdeu um grande filho e entristeceu a
humanidade.
Sala das Sessões, 6 de Dezembro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos vão à publicação.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será encaminhado à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 397 a 426, 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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 208, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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Of.nº 208/201/CE
Brasília, 10 de dezembro 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 Benedito de Lira, ao Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2013, de autoria de Sua Excelência,
o Senhor Senador José Agripino, que “Institui o Dia
Nacional da Construção Civil e dos Profissionais da
Engenharia Civil”.
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2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos no art. 282, combinado com o art. 92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente Eventual no exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº
208, 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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Encerrou-se ontem o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei

DEZEMBRO DE 2013
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da Câmara nº 28, de 2011 (nº 4.361/2004, na Casa
de origem, do Deputado Vieira Reis), que declara os
Centros de Inclusão Digital – CID (Lan Houses) como
entidade de multipropósito de especial interesse para
fins de inclusão digital e dá outras providências.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à
Constituição nº 74, de 2013 (nº 90/2011, na Câmara
dos Deputados, da Deputada Luiza Erundina e outros),
que dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal,
para introduzir o transporte como direito social.
É a seguinte a Proposta:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Paulo Paim para integrar, como suplente, a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
substituição ao Senador Lindbergh Farias, nos termos
do Ofício nº 141, de 2013, da Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 141/2013 – GLDBAG
Brasília, 9 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Paulo
Paim como membro suplente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição
ao Senador Lindbergh Farias, em vaga destinada ao
Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei
do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Altera a Lei Complementar nº 125, de 3 de
janeiro de 2007, para acrescentar à área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste os municípios mineiros
situados no Vale do Jequitinhonha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 125, de
3 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º A área de atuação da Sudene abrange os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e as regiões e
os Municípios do Estado de Minas Gerais de
que tratam as Leis nºs 1.348, de 10 de fevereiro de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e
9.690, de 15 de julho de 1998, bem como os
Municípios de Águas Formosas, Angelândia,
Aricanduva, Arinos, Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos
Vales, Itaipé, Itambacuri, Jenipapo de Minas,
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José Gonçalves de Minas, Ladainha, Leme do
Prado, Maxacalis, Monte Formoso, Nanuque,
Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,
Pavão, Pescador, Ponto dos Volantes, Poté,
Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena
de Minas, São Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba, Veredinha,
Águas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas,
Botumirim, Brasília de Minas, Buritizeiro, Cachoeira de Pajeú, Campo Azul, Capelinha, Capitão Enéias, Caraí, Carbonita, Carlos Chagas,
Catuti,Chapada do Norte, Chapada Gaúcha,
Claro dos Poções, Comercinho, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Coronel Murta, Cristália, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Divisópolis,
Engenheiro Navarro, Espinosa, Felisburgo,
Francisco Badaró, Francisco Dumont, Francisco Sá, Frei Gaspar, Fruta-de-Leite, Gameleiras,
Glaucilândia, Grão-Mogol, Guaraciama, Ibiaí,
Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacambira, Itacarambi, Itamarandiba, Itaobim, Itinga,
Jacinto, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar,
Jequitaí, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia,
Josenópolis, Juramento, Juvenília, Lagoa dos
Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Malacacheta, Mamonas, Manga, Mata Verde, Matias
Cardoso, Mato Verde, Medina, Minas Novas,
Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Monte Azul,
Montes Claros, Montezuma, Ninheira, Nova
Porteirinha, Novo Cruzeiro, Novorizonte, Olhos-d’Água, Padre Carvalho, Padre Paraíso, Pai
Pedro, Palmópolis, Patis, Pedra Azul, Pedras
de Maria da Cruz, Pintópolis, Pirapora, Ponto
Chique, Porteirinha, Riacho dos Machados,
Rio do Prado, Rio Pardo de Minas, Rubelita,
Rubim, Salinas, Salto da Divisa, Santa Cruz de
Salinas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio
do Jacinto Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, São João da Ponte,
São João das Missões, São João do Pacuí,
São João do Paraíso, Serranópolis de Minas,
Taiobeiras, Turmalina, Ubaí, Urucuia, Vargem
Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia, Verdelândia, Virgem da Lapa, todos
em Minas Gerais, e ainda os Municípios do
Estado do Espírito Santo relacionados na Lei
nº 9.690, de 15 de julho de 1998, bem como o
Município de Governador Lindemberg.
.............................................................. (NR)”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
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Justificação
A experiência exitosa da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em Minas
Gerais nos motiva a propor a inclusão em sua área
de atuação daqueles municípios mineiros situados no
Vale do Jequitinhonha que apresentam baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
O escopo desta proposta consiste em dar acesso
aos produtores e empresas situadas nesses municípios
aos instrumentos da SUDENE, em especial o acesso
aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE). Essa iniciativa reflete a constatação
do evidente sucesso do FNE nos municípios mineiros
que já dispõem de seu apoio creditício a baixo custo
e com longo prazo para a amortização.
A modificação proposta se refere à Lei Complementar nº 125, de 2007, onde há a especificação
dos municípios incorporados à área de atuação da
SUDENE. O art. 5º da Lei nº 7.827, de 1989, define a área do Nordeste para efeito de aplicação dos
recursos do FNE como sendo: “a região abrangida
pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia, além das partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo incluídas na área de atuação
da SUDENE”.
Convicto de que a proposição é de grande importância para o revigoramento da proposta de desenvolvimento regional do Nordeste e contribuirá para o
fortalecimento econômico e institucional dos municípios mineiros, espero contar com o decisivo apoio dos
meus Pares para o seu aprimoramento.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 125,
DE 3 DE JANEIRO DE 2007
Institui, na forma do art. 43 da Constituição
Federal, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE; estabelece sua composição, natureza jurídica,
objetivos, áreas de atuação, instrumentos
de ação; altera a Lei no 7.827, de 27 de
setembro de 1989, e a Medida Provisória
no 2.156, de 24 de agosto de 2001; revoga
a Lei Complementar no 66, de 12 de junho
de 1991; e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
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CAPÍTULO I
Da Sudene
Art. 1º Fica instituída a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, de natureza
autárquica especial, administrativa e financeiramente
autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e
de Orçamento Federal, com sede na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da
Integração Nacional.
Art. 2º A área de atuação da Sudene abrange os
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as Leis nos 1.348, de 10 de fevereiro de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690,
de 15 de julho de 1998, bem como os Municípios de
Águas Formosas, Angelândia, Aricanduva, Arinos,
Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar,
Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Jenipapo de
Minas, José Gonçalves de Minas, Ladainha, Leme do
Prado, Maxacalis, Monte Formoso, Nanuque, Novo
Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Ponto dos Volantes, Poté, Riachinho, Santa Fé
de Minas, Santa Helena de Minas, São Romão, Serra
dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba e
Veredinha, todos em Minas Gerais, e ainda os Municípios do Estado do Espírito Santo relacionados na Lei
nº 9.690, de 15 de julho de 1998, bem como o Município de Governador Lindemberg.
....................................................................................
Brasília, 3 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA.
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura
e de Desenvolvimento Regional e Turismo.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 518, DE 2013
Regulamenta o art. 245, da Constituição
Federal, para estabelecer o Estatuto da
Vítima e de seus Dependentes e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o art. 245 da Constituição Federal, para estabelecer o estatuto da vítima de
crimes e seus dependentes, e dá outras providências.
Art. 2º Recebida a ação penal, o juízo criminal
determinará a comunicação da vítima ou, quando for
o caso, de seus representantes legais ou herdeiros.
§ 1º No curso da ação penal, havendo fundados
indícios de materialidade e autoria e comprovação de
incapacidade da vítima para o desempenho de suas
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atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias em
decorrência do crime, ela poderá solicitar ao juiz criminal o arbitramento de alimentos provisionais que
deverão ser pagos pelo réu.
§ 2º O valor dos alimentos provisionais será fixado conforme a necessidade da vítima e a capacidade
econômica do réu.
§ 3º Em caso de morte da vítima, os alimentos
provisionais serão fixados em benefício de dependentes que comprovem dependência econômica.
§ 4º A autoridade policial deve esclarecer a vítima
e seus dependentes a respeito do direito aos alimentos
provisionais constantes do § 1º.
§ 5º A vítima ou, quando for o caso, seus representantes legais, herdeiros ou dependentes terão
direito a conhecer todos os termos do processo, independentemente de se constituírem como assistentes
da acusação, salvo decretação de segredo judicial.
§ 6º Proferida condenação, o juiz fixará o valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
Art. 3º O Estado prestará assistência às pessoas
vitimadas por crime doloso que comprovem carência
econômica, especialmente nos termos do art. 24, da
Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 1º Para os fins desta Lei, presume-se carente
a pessoa que integrar família, cuja renda mensal per
capta seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.
§ 2º Se a vítima falecer em razão do crime, a
assistência prevista neste artigo deverá ser prestada
aos seus dependentes que comprovem a carência.
§ 3º Para os fins desta Lei, consideram-se dependentes da vítima, as pessoas constantes do art.
16, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 4º No caso de decisão de pronúncia ou decisão condenatória recorrível por crime que cause a
morte da vítima, os dependentes carentes da vítima
terão direito ao recebimento do valor de um salário
mínimo mensal, por prazo não superior a cinco anos.
§ 1º O benefício previsto neste artigo não é cumulável com o recebimento de alimentos provisionais, de
outros benefícios previdenciários, ou do benefício previsto no art. 20, da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 2º O benefício do caput não será retroativo à
data do crime e somente será devido após a decisão
de pronúncia ou decisão condenatória recorrível.
§ 3º O benefício do caput também será devido
no caso de decisão absolutória por inimputabilidade.
§ 4º Cessa o benefício no caso da superveniência de decisão absolutória.
§ 5º No caso de dependente menor, o prazo máximo de cinco anos de concessão do benefício somente
se inicia com a maioridade.
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§ 6º A concessão do benefício aos dependentes
ficará sujeita à avaliação do grau de impedimento da
vítima, composta por avaliação médica e avaliação
social, realizada nos termos do Regulamento.
§ 7º Aplica-se, no que couber, os artigos 20, 21
e 21-A, da Lei 8.472, de 7 de dezembro de 1993, ao
benefício previsto no caput do presente artigo.
Art. 5º A vítima, seus dependentes e herdeiros,
tem direito à duração razoável do processo criminal,
podendo requerer preferência, solicitar medidas correicionais ou provocar o controle externo do Poder
Judiciário.
Art. 6º O texto da presente Lei deve ser afixado
nas delegacias de polícia, fóruns, tribunais e sedes
das defensorias e dos Ministérios Públicos, bem como
ser divulgado nas páginas eletrônicas dos governos
federal, distrital, estadual e municipal.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Passados mais de 25 anos da promulgação da
Constituição Federal de 1988, ainda pende de regulamentação seu art. 245. Este artigo prevê nada menos do que a necessidade de o Poder Público prestar
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de
vítimas de crimes dolosos. Trata-se de matéria que
deve ser regulamentada com urgência, sendo este o
objetivo do presente Projeto.
Sabe-se que a dimensão objetiva dos direitos
fundamentais impõem deveres de respeito e proteção
à toda a sociedade, em especial ao Estado. Nesse
sentido, nada mais justo do que prever hipóteses de
auxílio e socorro à vítima e seus dependentes quando
o Estado falha em impedir a ocorrência de um crime
que gere grave consequências sociais.
O presente Projeto, complementando as normas
do Código Penal, Código de Processo Penal e legislação extravagante, propõe avanços no tema. Devo
um agradecimento especial ao Procurador Regional
da República Luis Carlos Gonçalves pelas valiosas
contribuições para sua configuração.
Em primeiro lugar, o Projeto estabelece o direito da vítima e de seus dependentes de receberem
alimentos provisionais do réu, no caso de crime que
causa incapacidade para o trabalho superior a 15 dias.
Uma vez existentes fundados indícios de materialidade e autoria, a vítima ou seus dependentes poderão
solicitar diretamente ao juízo criminal a fixação de alimentos provisionais para sua subsistência, observada
a capacidade econômica do réu.
Em segundo lugar, estabelece-se o direito de os
dependentes carentes da vítima fatal de crime rece-
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berem benefício assistencial no valor de um salário
mínimo, caso comprovada a carência econômica. Para
que, de um lado, sejam evitadas fraudes e, de outro,
seja o benefício eficaz, propõe-se que ele somente
seja concedido uma vez verificadas as circunstâncias
do crime em decisão de pronúncia ou decisão condenatória, ainda que recorrível.
Tenho a certeza de que o Projeto, ainda que deva
ser aprimorado especialmente em seus aspectos financeiros, inaugura importante debate no Senado Federal, de modo que conto com o apoio de meus ilustres
pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(...)
Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade
civil do autor do ilícito.
(...)
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
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III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
IV – (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1º A existência de dependente de qualquer das
classes deste artigo exclui do direito às prestações os
das classes seguintes.
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde
que comprovada a dependência econômica na forma
estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 1997)
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro
a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável
com o segurado ou com a segurada, de acordo com o
§ 3º do art. 226 da Constituição Federal.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve
ser comprovada.
(...)
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
Das Definições e dos Objetivos

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
(...)

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento
às necessidades básicas.
(...)

Seção II
Dos Dependentes

CAPÍTULO IV
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas
e dos Projetos de Assistência Social

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do
segurado:
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
II – os pais;

SEÇÃO I
Do Benefício de Prestação Continuada
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
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§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 2º Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei
nº 12.470, de 2011)
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro
no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 5º A condição de acolhimento em instituições de
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que
trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação
social realizadas por médicos peritos e por assistentes
sociais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado,
na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o
§ 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência
na condição de aprendiz não será considerada para
fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo,
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza
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efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
Art. 21. O benefício de prestação continuada
deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação
da continuidade das condições que lhe deram origem.
(Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no
caput, ou em caso de morte do beneficiário.
§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.
§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação,
entre outras, não constituem motivo de suspensão ou
cessação do benefício da pessoa com deficiência. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede
nova concessão do benefício, desde que atendidos os
requisitos definidos em regulamento. (Redação dada
pela Lei nº 12.470, de 2011)
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada
será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.
(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a atividade
empreendedora de que trata o caput deste artigo e,
quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário
adquirido direito a qualquer benefício previdenciário,
poderá ser requerida a continuidade do pagamento do
benefício suspenso, sem necessidade de realização
de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do
grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 2º A contratação de pessoa com deficiência
como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos
o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
(...)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 519, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966. que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito
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tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, para acrescentar às informações
contidas no Termo de Inscrição de Dívida
Ativa o número de registro do devedor no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 202 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 202. ........................................................
I – o nome do devedor e, sendo caso, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros, bem
como o seu número de registro no Cadastro
de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, conforme o caso;
............................................................... (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A qualificação deficiente de devedores em execuções fiscais tem causado grandes constrangimentos a contribuintes homônimos, intimados a responder
por dívidas que não lhes dizem respeito, o que, além
de trazer intranqüilidade, geralmente significa gastos
injustos, com o único objetivo de provar o equívoco
do fisco. Embora a Administração Fiscal, muitas vezes, disponha de dados detalhados dos devedores,
o Código Tributário Nacional não obriga nem indica a
necessidade de maior individualização do devedor no
termo de inscrição de dívida ativa. É o que se pretende
corrigir com a nossa proposição.
A solução natural, adotada no projeto, é o uso
dos números do Cadastro de Pessoas Físicas e do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria
da Receita Federal. Sendo esses registros únicos e
compondo eles o mais confiável banco de dados oficial sobre os contribuintes, nada mais sensato e correto que se agregue a informação ao citado termo de
inscrição na dívida ativa, a fim de prevenir equívocos
na intimação de devedores.
O presente projeto é apresentado por sugestão
do advogado Dr. Francisco Diego Sarmento da Silva.
A nova redação que se pretende dar ao inciso I
do art. 202 da Lei nº 5.172, de 1966, Código Tributário
Nacional, tem o cuidado de não invalidar os termos de
inscrição de dívida ativa que não contenham a informação, nem sempre disponível para os fiscos, ao indicar
que ela só será exigida quando conhecida.
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Com a certeza de estarmos contribuindo para a
melhora da delicada relação entre o contribuinte e o
fisco, apresentamos a presente proposição para debate e aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Pedro Taques, Senador da
República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional
e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO II
Dívida Ativa
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita
na repartição administrativa competente, depois de
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou
por decisão final proferida em processo regular.
Parágrafo único. A fluência de juros de mora
não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez
do crédito.
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos coresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os
juros de mora acrescidos;
III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado;
IV – a data em que foi inscrita;
V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos
requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha
da inscrição.
(...)
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 520, DE 2013
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, para estabelecer a reserva de vagas
para gestantes e mulheres acompanhadas
de criança de até um ano e meio de idade
em estacionamentos públicos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Nas áreas de estacionamento de veículos localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas
dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção ou que sejam conduzidos
por mulheres gestantes ou acompanhadas de
criança de até um ano e meio de idade.
Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput
deste artigo deverão ser em número equivalente
a três por cento do total, garantida, no mínimo,
uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de
acordo com as normas técnicas vigentes. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após sua publicação.
Justificação
Estacionar em shoppings ou qualquer outro lugar
público pode ser um grande desafio para qualquer pessoa em nosso País. Particularmente, nossos espaços
urbanos e suas áreas de circulação e estacionamentos
constituem verdadeiras barreiras no que diz respeito
à mobilidade de pessoas com deficiência ou daquelas com dificuldade de locomoção, como é o caso das
mulheres gestantes e daquelas com crianças de colo.
Quando se trata dessa parcela da população,
aspectos referentes ao espaço – como distâncias,
percursos, inclinação do terreno – passam a ser medidos pelas dificuldades de andar, pelo esforço e pelo
cansaço decorrente de sua condição física. Assim, a
necessidade de reservar vagas para mulheres gestantes ou acompanhadas de criança de colo, por exemplo,
deve ser entendida não a partir de referenciais e parâmetros percebidos pelas pessoas que não apresentam
nenhuma dificuldade em seus deslocamentos, mas sim
a partir da dificuldade de locomoção inerente a esses
grupos específicos. Afinal, não se pode negar que o
carregamento de peso extra, representado pela criança
na barriga ou no colo, aumenta sensivelmente o esforço que é necessário empreender para deslocar-se.
Tampouco se pode negar que a reserva de vagas em estacionamentos para mulheres gestantes e
para aquelas que estejam acompanhadas de seus
filhos pequenos é uma medida justa. Por essa razão,
esperamos receber o apoio dos Nobres parlamentares
para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Aníbal Diniz.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 7º Em todas as áreas de estacionamento de
veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos,
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção.
Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente
a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma
vaga, devidamente sinalizada e com as especificações
técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes.
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 521, DE 2013
Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de
1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá
outras providências, para instituir o consentimento presumido para a doação de
sangue do cordão umbilical e da placenta, e para conceder isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados sobre os
produtos e equipamentos empregados no
procedimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º-A da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 9º-A. .......................................................
§ 1º Salvo manifestação de vontade da mãe
em contrário, presume-se autorizada a doação, podendo o serviço de saúde em que for
realizado o parto proceder à coleta do sangue
para fins de transplante.
§ 2º O sangue coletado na forma do § 1º, sem
autorização expressa da mãe, somente poderá
ser disponibilizado para banco de sangue do
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cordão umbilical e da placenta credenciado
pela autoridade sanitária e sem fins lucrativos.
§ 3º A identificação do material coletado na forma do § 1º deverá ser feita de modo a preservar o anonimato da mãe e do recém-nascido.
§ 4º A coleta do sangue para armazenamento
em instituição com finalidade lucrativa será precedida de autorização expressa da mãe. (NR)”
Art. 2º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados os materiais empregados na coleta,
no armazenamento e no preparo de sangue do cordão umbilical e da placenta para fins de transplante,
nos termos de regulamento a ser editado pelo Poder
Executivo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias da data de sua publicação.
Justificação
Em outubro de 2013, o primeiro transplante de
células hematopoiéticas do sangue do cordão umbilical completou 25 anos. As primeiras ações concretas
para viabilizar o procedimento tiveram início ainda em
1982, quando um grupo de pesquisadores ligados à
Escola de Medicina da Universidade de Indiana, nos
Estados Unidos, passou a estudar a biologia e a criopreservação das células do sangue do cordão umbilical.
O procedimento pioneiro, realizado na França,
para o tratamento de criança acometida pela anemia
de Fanconi, doença genética rara que cursa com falência da medula óssea, foi um sucesso absoluto. O
paciente – hoje com 30 anos de idade – está saudável, com reconstituição hematológica e imunológica
completa e estável.
O sucesso inicial trouxe grande entusiasmo para
a comunidade médica internacional, e as pesquisas
intensificaram-se. Pouco a pouco, os médicos ganharam mais e mais experiência no manuseio das células
oriundas do cordão umbilical, alcançando resultados
cada vez melhores no tratamento de cânceres e doenças hematológicas.
Já há registros de mais de trinta mil transplantes
de células do sangue do cordão umbilical em todo o
mundo. No início, a indicação limitava-se a pacientes
pediátricos, em função do pequeno volume de células disponível no cordão, mas atualmente já se fazem
transplantes em receptores adultos com grande sucesso, em face dos aprimoramentos alcançados nas
últimas duas décadas. Ademais, há estudos em andamento para o emprego dessas células no tratamento
de diabetes, lesão cerebral e até infarto do miocárdio.
O Brasil tem investido no uso de sangue do cordão
umbilical para o tratamento de doenças hematológicas,
especialmente as neoplásicas. Em 2004, foi criada a
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Rede BrasilCord, que reúne os Bancos Públicos de
Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP).
Seu objetivo é disseminar o armazenamento de amostras de sangue de cordão umbilical e placenta no território nacional. O primeiro BSCUP público foi criado no
Instituto Nacional de Câncer (INCA), ainda em 2001.
Atualmente, a Rede conta com doze BSCUP
em funcionamento em diversas cidades brasileiras,
com previsão de abertura de mais cinco unidades nos
próximos dois anos. A Rede armazena hoje cerca de
quinze mil amostras. Estima-se que os dezessete bancos terão, juntos, capacidade de armazenar até 75 mil
amostras de células-tronco da população brasileira –
quantidade considerada adequada para a demanda
de transplantes no País, somada à colaboração dos
doadores voluntários de medula, de acordo com o Inca.
O projeto de lei que ora submeto à apreciação
dos ilustres Pares tem por finalidade superar um dos
obstáculos à rápida expansão da atividade transplantadora de células do sangue do cordão umbilical em
nosso meio: a escassez de doação do sangue para
armazenamento nos bancos disponíveis. A exigência
de autorização expressa da mãe desencoraja potenciais doadoras.
Proponho, então, o consentimento presumido da
mãe para a doação de sangue do cordão umbilical, de
forma que, na ausência de manifestação contrária de
vontade, o procedimento será considerado autorizado.
Isso agilizará as doações e permitirá a captação de
grande número de amostras em curto espaço de tempo.
A proposição contempla, ainda, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para os materiais
empregados na coleta, no armazenamento e no preparo do sangue do cordão umbilical e da placenta para
fins de transplante, a fim de desonerar essa atividade
econômica, tornando-a mais acessível à população.
A minha iniciativa tomou por base relatos de casos de pessoas que só podem ter atenção para procedimento médico se houver o lastro da Lei. É uma
questão de solidariedade humana, que o parlamentar
não pode ficar indiferente. Então, procurei ouvir especialistas tanto na Consultoria Legislativa desta Casa,
quanto eminentes figuras do mundo médico do nosso
País, dentre os quais o Professor Doutor Paulo Marcelo
Gehn Hoff, da Universidade de São Paulo, Diretor Geral do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês
e Diretor Sociedade Americana de Oncologia Clínica,
cuja manifestação considero importante expressar:
“Nos Estados Unidos haverá um milhão e meio
de casos em um ano – e o Brasil tem um terço da população americana. Se nós seguirmos nesta projeção
ascendente, que se confirmou entre as estimativas de
2011 para 2012, nós teremos no futuro um número mui-
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to maior de casos. Não é impossível que cheguemos
a ter um milhão por ano, quando a nossa população
realmente atingir seu estado mais maduro e tivermos
uma população elevada acima dos 60 anos.
Temos uma preocupação muito grande de como
nós, no ICESP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, podemos colaborar na redução dos
casos de câncer a longo prazo. É importante não só
se pensar no tratamento e diagnóstico precoce, que
são soluções a curto prazo, mas nas soluções a longo
prazo. Sabendo do tempo de formação do tumor, nós
achamos que o momento no qual teríamos mais impacto é a conscientização do jovem. O jovem sempre
pensa que é invulnerável, que não tem alta incidência
de câncer, de outras doenças, e tende a ser um pouco
mais solto em relação a hábitos. No entanto, o que ele
faz agora vai cobrar a conta daqui a algumas décadas.
Nossa iniciativa visa a conscientizá-lo de que hábitos
saudáveis agora podem evitar que ele enfrente esse
problema daqui 20 anos.
Temos uma preocupação muito grande de como
nós, no Icesp, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, podemos colaborar na redução dos
casos de câncer a longo prazo. É importante não só
se pensar no tratamento e diagnóstico precoce, que
são soluções a curto prazo, mas nas soluções a longo
prazo. Sabendo do tempo de formação do tumor, nós
achamos que o momento no qual teríamos mais impacto é a conscientização do jovem. O jovem sempre
pensa que é invulnerável, que não tem alta incidência
de câncer, de outras doenças, e tende a ser um pouco
mais solto em relação a hábitos. No entanto, o que ele
faz agora vai cobrar a conta daqui a algumas décadas.
Nossa iniciativa visa a conscientizá-lo de que hábitos
saudáveis agora podem evitar que ele enfrente esse
problema daqui 20 anos.
No Brasil, nós tínhamos uma falta de arcabouço
jurídico da pesquisa clínica que estava sendo realizada. Na gestão do Ministro Adib Jatene, da Saúde, se
criou um sistema nacional de controle ético de pesquisa e se regulamentou como seriam as relações
entre pacientes, médicos, prestadores e patrocinadores. A espinha dorsal é a Resolução 196 da CONEP
(Comissão Nacional de Ética em Pesquisas). Temos
que reconhecer que a Resolução 196/96 foi um grande avanço. Regulamentou o que era feito sem controle adequado. E estabeleceu marcos importantes em
defesa dos pacientes. No entanto, a Resolução 196
e as que se seguiram a ela criaram uma situação em
que a pesquisa clínica no Brasil ficou extremamente
restritiva e extremamente cara. Se você seguir ao pé
da letra, fica quase impossível fazer pesquisa que não
seja patrocinada por indústria farmacêutica. Os trata-
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mentos padronizados tem de ser cobertos por alguém
que não seja o SUS, seguros ou pacientes. Quem é
que tem dinheiro para pagar? A grande indústria. Hoje,
a agenda da pesquisa ficou altamente dependente da
indústria farmacêutica.”
No caso especifico do Projeto de Lei, assim se manifestou o Professor Doutor Paulo Marcelo Gehn Hoff:
“Entendo de grande importância:
1. Consentimento presumido para coleta de sangue de cordão. Ou seja, se a mãe não se manifestar
contrariamente, o material poderia ser recolhido sem
necessidade de um consentimento específico, preparado e estocado para uso futuro. Inclusive, pode ser
requerido que o material seja anonimizado no processo, para evitar que no futuro se possa correlacionar a
amostra com o indivíduo que deu origem a mesma, evitando assim possíveis pressões para novas doações,
ou que a informação genética possa ser utilizada para
fins não científicos (seguros, emprego, etc.).
2. Somente bancos de cordão aprovados e devidamente cadastrados pelo MS, sem fins lucrativos,
poderiam recolher este material sem consentimento.
3. Isenção de impostos para os materiais utilizados na coleta, preparo e armazenamento de células
tronco para transplantes futuros.”
Considerando a relevância do tema, esperamos
contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação
do projeto de lei que ora apresentamos.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997.
Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins
de transplante e tratamento e dá outras
providências.
Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos
e partes do corpo humano, em vida ou post mortem,
para fins de transplante e tratamento, é permitida na
forma desta Lei.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz
dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do
próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos até o
quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo,
ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização
judicial, dispensada esta em relação à medula óssea.
(Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
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§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não
impeça o organismo do doador de continuar vivendo
sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde
mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica
comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente
por escrito e diante de testemunhas, especificamente
o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada.
§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador
ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização.
§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer
doação nos casos de transplante de medula óssea,
desde que haja consentimento de ambos os pais ou
seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato
não oferecer risco para a sua saúde.
§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se
tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à
sua saúde ou ao feto.
§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu
prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz,
de um de seus pais ou responsáveis legais.
Art. 9º-A É garantido a toda mulher o acesso a
informações sobre as possibilidades e os benefícios
da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e
placentário durante o período de consultas pré-natais
e no momento da realização do parto. (Incluído pela
Lei nº 11.633, de 2007).
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 522, DE 2013
Dispõe sobre as relações de trabalho do
técnico ou treinador profissional de modalidade desportiva coletiva e revoga a Lei nº
8.650, de 20 de abril de 1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aplica-se esta Lei às relações de trabalho
dos técnicos ou treinadores profissionais de quaisquer
modalidades desportivas coletivas.
Parágrafo único. Aplicam-se ao técnico ou treinador profissional as disposições da legislação trabalhista e previdenciária que não contrariarem esta Lei.
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Art. 2º É considerado empregado o técnico ou
treinador profissional de modalidade desportiva coletiva – contratado por clube ou associação desportiva,
mediante remuneração de qualquer natureza – com a
finalidade de treinar equipe profissional ou amadora,
ministrando-lhe técnicas e regras, com o objetivo de
assegurar-lhe conhecimentos táticos e técnicos suficientes para a prática da modalidade esportiva coletiva
de sua especialidade.
Art. 3º A profissão de técnico ou treinador profissional de modalidade desportiva coletiva pode ser
exercida indiscriminadamente:
I – pelos portadores de diploma expedido por
Escolas de Educação Física ou entidades análogas, reconhecidas na forma da Lei, inscritos
nos respectivos órgãos de fiscalização do exercício profissional;
II – pelos profissionais que, até a data do início
da vigência desta Lei, tenham, comprovadamente, exercido cargo ou função de técnico ou
treinador por prazo não inferior a seis meses,
como empregado ou autônomo, em clubes ou
associações filiadas às Ligas ou Federações,
em todo o território nacional.
III – pelos profissionais aprovados em curso de
formação ou exame de proficiência especificamente destinados à habilitação de técnico ou
treinador, oferecidos pelas Ligas, Federações e
Confederações.
Art. 4º As Ligas, Federações e Confederações
são obrigadas a oferecer tanto o curso de formação
quanto o exame de proficiência referidos no inciso III;
Parágrafo único. É garantida a gratuidade do curso
de formação e do exame de proficiência, dentro de sua
respectiva modalidade, aos atletas e ex-atletas profissionais cuja renda seja insuficiente para seu custeio e
o próprio sustento.
Art. 5º São direitos do técnico ou treinador profissional de modalidade desportiva coletiva:
I – ampla e total liberdade na orientação técnica
e tática da equipe;
II – apoio e assistência moral e material assegurados pelo empregador, para que possa bem
desempenhar suas atividades;
III – exigir do empregador o cumprimento das
determinações das Ligas desportivas, das entidades de administração de desporto e das de
prática desportiva relacionadas à sua modalidade desportiva.
Art. 6º São deveres do técnico ou treinador profissional de modalidade desportiva coletiva:
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I – zelar pela disciplina dos atletas sob sua orientação, acatando e fazendo acatar as determinações dos órgãos técnicos do empregador;
II – manter o sigilo profissional.
Art. 7º Na anotação do contrato de trabalho na
Carteira do Trabalho e da Previdência Social devem,
obrigatoriamente, constar:
I – o prazo de vigência, que, em nenhuma hipótese, poderá ser superior a dois anos;
II – o salário, as gratificações, os prêmios, as
bonificações, o valor das luvas, caso ajustadas, bem
como a forma, tempo e lugar de pagamento.
Parágrafo único. O contrato de trabalho será registrado, no prazo improrrogável de dez dias, na Liga
desportiva, nas entidades de administração de desporto ou nas de prática desportiva a que o empregador
for filiado, no Conselho Regional de Desportos, ou, na
ausência de tais órgãos, no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego do local de celebração
do contrato.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Revoga-se a Lei nº 8.650, de 20 de abril
de 1993.
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legislação somente dispensa, até agora, aos técnicos
de futebol.
A presente proposição busca manter as prerrogativas dos treinadores, razão pela qual aproveita, em
grande parte, o conteúdo da Lei nº 8.650, de 1993,
cuidando apenas de promover a inclusão dos técnicos
dos demais esportes coletivos na proteção da Lei e
de adequar alguns de seus termos à evolução social
e legal ocorrida desde a edição da lei original.
O projeto busca, ainda, solucionar ponto controvertido da Lei anterior, ao reconhecer ampla liberdade
de desempenho da profissão. Efetivamente, nunca foi
intenção do legislador estabelecer reserva de mercado
a profissionais da educação física, mas de garantir a
possibilidade concorrente de exercício a profissionais
das mais diversas formações. Efetivamente, dada a
natureza da profissão, não se pode admitir reserva
de mercado que obste aos ex-atletas o exercício do
cargo de técnico.
Em razão dos evidentes benefícios de adoção
de legislação mais moderna e inclusiva, peço apoio
de meus Pares na aprovação deste Projeto.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA

Justificação
A presente proposição tem por objeto a regulamentação da profissão de técnico ou treinador profissional de modalidades desportivas coletivas.
Atualmente, apenas os técnicos profissionais de
futebol possuem de legislação específica, a Lei nº 8.650,
de 20 de abril de 1993, ao passo que as profissões de
técnicos ou treinadores das demais modalidades esportivas não se acham regulamentadas. Essa lacuna
legal decorre, em verdade, de uma peculiaridade da
legislação brasileira que, tradicionalmente, sempre tratou de maneira diferente o futebol e os demais esportes
– em virtude, sem dúvida, da grande preponderância
que esse esporte sempre teve no Brasil.
Sem embargo da grande preferência popular, o
fato é que as discrepâncias entre o futebol e os outros
esportes têm se reduzido, tanto no grau de profissionalização quanto na atuação do poder público, como
é demonstrado, de forma clara, na Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998, a Lei Pelé. Essa norma cuidou de
aproximar o tratamento legislativo do futebol dos demais esportes, tendência que se aprofundou com as
modificações que foram introduzidas nessa Lei após
sua promulgação.
Destarte, julgamos oportuna a apresentação
do presente Projeto, que estende aos treinadores de
todas as modalidades esportivas o tratamento que a

LEI Nº 8.650, DE 20 DE ABRIL DE 1993
Dispõe sobre as relações de trabalho do
Treinador Profissional de Futebol e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A associação desportiva ou clube de futebol é considerado empregador quando, mediante
qualquer modalidade de remuneração, utiliza os serviços de Treinador Profissional de Futebol, na forma
definida nesta Lei.
Art. 2º O Treinador Profissional de Futebol é considerado empregado quando especificamente contratado
por clube de futebol ou associação desportiva, com a
finalidade de treinar atletas de futebol profissional ou
amador, ministrando-lhes técnicas e regras de futebol,
com o objetivo de assegurar-lhes conhecimentos táticos e técnicos suficientes para a prática desse esporte.
Art. 3º O exercício da profissão de Treinador
Profissional de Futebol ficará assegurado preferencialmente:
I – aos portadores de diploma expedido por Escolas de Educação Física ou entidades análogas, reconhecidas na forma da Lei;
II – aos profissionais que, até a data do início da
vigência desta Lei, hajam, comprovadamente, exercido
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cargos ou funções de treinador de futebol por prazo
não inferior a seis meses, como empregado ou autônomo, em clubes ou associações filiadas às Ligas ou
Federações, em todo o território nacional.
Art. 4º São direitos do Treinador Profissional de
Futebol:
I – ampla e total liberdade na orientação técnica
e tática da equipe de futebol;
II – apoio e assistência moral e material assegurada pelo empregador, para que possa bem desempenhar suas atividades;
III – exigir do empregador o cumprimento das
determinações dos órgãos desportivos atinentes ao
futebol profissional.
Art. 5º São deveres do Treinador Profissional
de Futebol:
I – zelar pela disciplina dos atletas sob sua orientação, acatando e fazendo acatar as determinações
dos órgãos técnicos do empregador;
II – manter o sigilo profissional.
Art. 6º Na anotação do contrato de trabalho na
Carteira Profissional deverá, obrigatoriamente, constar:
I – o prazo de vigência, em nenhuma hipótese,
poderá ser superior a dois anos;
II – o salário, as gratificações, os prêmios, as
bonificações, o valor das luvas, caso ajustadas, bem
como a forma, tempo e lugar de pagamento.
Parágrafo único. O contrato de trabalho será registrado, no prazo improrrogável de dez dias, no Conselho Regional de Desportos e na Federação ou Liga
à qual o clube ou associação for filiado.
Art. 7º Aplicam-se ao Treinador Profissional de
Futebol as legislações do trabalho e da previdência
social, ressalvadas as incompatibilidades com as disposições desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1993; 172º da Independência e 105º da República.
ITAMAR FRANCO
Walter Barelli
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 523, DE 2013
Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e dá outras providências, para acrescentar a proibição de des-

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93549

carte irregular de resíduos ou rejeitos em
vias públicas, na forma da legislação local.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte artigo à Lei
12.305, de 2 de agosto de 2010:
“Art. 47-A É proibido o descarte irregular de
resíduos ou rejeitos em vias públicas.
Parágrafo Único – O Distrito Federal e os Municípios regulamentarão a forma correta de descarte e estabelecerão sanções pecuniárias pelo
descumprimento do caput a pessoas físicas e
jurídicas, sem prejuízo das competências da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
para a regulação de atividades específicas.”
Art. 2º O Distrito Federal e os Municípios terão
o prazo de dois anos para regulamentar o disposto
nesta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
Atualmente a questão ambiental nas cidades
brasileiras é uma das mais importantes. Vive-se a dificuldade de saber como descartar o lixo diariamente
produzido em grandes quantidades e que deve ter
tratamento adequado.
O presente projeto é inspirado na positiva Lei
3.273/2001 do Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, que estabelece a política municipal de resíduos sólidos. Dentre os dispositivos da Lei,
destaca-se a existência da imposição de multas administrativas para aqueles que descumprem as posturas
municipais, inclusive pessoas físicas.
Ainda que o problema do lixo das cidades brasileiras somente possa ser definitivamente resolvido
com investimentos em educação, tecnologia e gestão
eficiente, o presente Projeto tem a finalidade de prever expressamente o dever de o Distrito Federal e os
Municípios estabelecerem em sua legislação local a
imposição de penalidades às pessoas físicas e jurídicas
que de modo irresponsável descartam o lixo de forma
irregular especialmente nas vias públicas. Infelizmente
a sanção pecuniária ainda é instrumento pedagógico e
preventivo importante para evitar condutas indesejadas.
Trata-se de Projeto que se funda na competência
da União para estabelecer normas gerais sobre meio
ambiente, nos termos do art. 24, inciso VI e §1º, da
Constituição Federal. Dessa forma, o acréscimo pretendido à Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei 12.305/2010) estabelece dever ao Distrito Federal
e aos Municípios de regulamentar as condutas e penalidades aplicáveis tendo em vista suas peculiaridades.
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O prazo sugerido de dois anos é tempo suficiente para
adaptação das legislações locais para que o tema seja
regulamentado.
Tendo a certeza de que o presente Projeto apresenta uma singela, mas importante contribuição à
proteção do meio ambiente em nossas cidades, conto com o apoio de meus ilustres pares para que ele
seja aprovado.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010
Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Do Objeto e do Campo de Aplicação
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos
instrumentos econômicos aplicáveis.
§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração
de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento
de resíduos sólidos.
§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos,
que são regulados por legislação específica.
(...)
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 47. São proibidas as seguintes formas de
destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos:
I – lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II – lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade;
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IV – outras formas vedadas pelo poder público.
§ 1º Quando decretada emergência sanitária, a
queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada,
desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos
competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa.
§ 2º Assegurada a devida impermeabilização, as
bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais
ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão
competente do Sisnama, não são consideradas corpos
hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput.
Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição
final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:
I – utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
II – catação, observado o disposto no inciso V
do art. 17;
III – criação de animais domésticos;
IV – fixação de habitações temporárias ou permanentes;
V – outras atividades vedadas pelo poder público.
Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos
cujas características causem dano ao meio ambiente,
à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda
que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou
recuperação.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 524, DE 2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras prestarem as informações que especifica aos seus clientes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras, sociedades de
arrendamento mercantil e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são
obrigadas a prestar, sempre que solicitado por seus
clientes, mediante formulário próprio, no mínimo as
seguintes informações detalhadas sobre contratos de
operações de crédito e de arrendamento mercantil:
I – saldo devedor atualizado;
II – quantidade e valor das parcelas vencidas e
a vencer, com respectivas datas de vencimento
e de efetivo pagamento, conforme o caso;
III – data de contratação, prazos, valores negociados, taxas de juros, de mora e de administração,
comissão de permanência, encargos moratórios,
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multas por inadimplemento, tributos e quaisquer
outras condições do contrato;
IV – condições e alternativas para exercício do
direito a amortização ou liquidação antecipada,
parcial ou total, inclusive taxa de desconto aplicável, prazos e valores negociáveis das parcelas.
Art. 2º As informações de que trata o art. 1º desta Lei serão prestadas no prazo máximo de dez dias
úteis, a contar da data da solicitação, e deverão primar pela clareza e formato que permitam fácil leitura
e compreensão.
Parágrafo único. O solicitante poderá optar pelo
recebimento das informações referidas no caput por
meio eletrônico ou por escrito.
Art. 3º O descumprimento das disposições desta
Lei por parte das instituições referidas no art. 1º sujeita
os responsáveis às penalidades previstas no art. 44 da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Vivemos no mundo do crédito, dos empréstimos
consignados, dos empréstimos garantidos por imóveis, enfim, vivemos no auge do capitalismo financeiro. Certamente, essa situação de farta demanda por
empréstimos dá às Instituições Financeiras altíssima
lucratividade e grande poder, especialmente porque
os contratos são de adesão e, por vezes, com cláusulas abusivas.
Mas esses não são os maiores problemas. Aliado a isso, essas instituições têm prestado serviços de
baixa qualidade, muitas vezes detectando-se vícios na
sua prestação, especialmente no chamado pós-venda.
Um exemplo de vício na prestação do serviço
ocorre no momento que o consumidor do empréstimo
quer pagar antecipadamente o empréstimo ou algumas
das parcelas. Para realizar essa transação, por óbvio,
necessita do mínimo de informações: valor exato do
saldo devedor, taxas de juros e/ou abatimentos para
pagamento antecipado de parcelas, etc..
O consumidor, nesse momento, procura os serviços de atendimento ao cliente e é empurrado de
atendente em atendente de telemarketing, isso quando não é simplesmente desconectado da ligação sem
qualquer explicação.
E mais, no momento em que o consumidor consegue falar com um atendente, este confirma seus dados e em seguida envia para seu e-mail ou residência
um boleto já com o valor a pagar e, geralmente, com
data de vencimento imediata, sem dar qualquer possibilidade de reflexão e planejamento ao consumidor.
Assim sendo, este consumidor, sem qualquer informa-
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ção mais abalizada termina por desistir da antecipação
de parcelas ou do total da dívida.
A proposição que ora apresentamos torna obrigatório o envio de informação detalhada sobre o saldo
devedor de empréstimos, bem como das condições
financeiras para pagamento antecipado de parcelas
ou de toda a dívida, sob pena de, ao contrário, ser
formalmente considerado um delito, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas na Lei que regula
o Sistema Financeiro.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964.
Dispõe sobre a Política e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências.
O Presidente da república, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Das Penalidades
....................................................................................
Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem
prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I – Advertência.
II – Multa pecuniária variável.
III – Suspensão do exercício de cargos.
IV – Inabilitação temporária ou permanente para
o exercício de cargos de direção na administração ou
gerência em instituições financeiras.
V – Cassação da autorização de funcionamento
das instituições financeiras públicas, exceto as federais, ou privadas.
VI – Detenção, nos termos do § 7º, deste artigo.
VII – Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38,
desta lei.
§ 1º A pena de advertência será aplicada pela
inobservância das disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas,
sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em
atraso ou processada em desacordo com as normas
expedidas de conformidade com o art. 4º, inciso XII,
desta lei.
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§ 2º As multas serão aplicadas até 200 (duzentas)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País, sempre
que as instituições financeiras, por negligência ou dolo:
a) advertidas por irregularidades que tenham sido
praticadas, deixarem de saná-las no prazo que lhes for
assinalado pelo Banco Central da República do Brasil;
b) infringirem as disposições desta lei relativas
ao capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos
compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e operações, não atendimento ao disposto nos arts. 27 e 33,
inclusive as vedadas nos arts. 34 (incisos II a V), 35 a
40 desta lei, e abusos de concorrência (art. 18, § 2º);
c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco
Central da República do Brasil.
§ 3º As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante recolhimento ao Banco Central da República do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da respectiva notificação,
ressalvado o disposto no § 5º deste artigo e serão cobradas judicialmente, com o acréscimo da mora de 1%
(um por cento) ao mês, contada da data da aplicação
da multa, quando não forem liquidadas naquele prazo;
§ 4º As penas referidas nos incisos III e IV, deste
artigo, serão aplicadas quando forem verificadas infrações graves na condução dos interesses da instituição
financeira ou quando dá reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente
punidas com multa.
§ 5º As penas referidas nos incisos II, III e IV deste
artigo serão aplicadas pelo Banco Central da República
do Brasil admitido recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15
dias, contados do recebimento da notificação.
§ 6º É vedada qualquer participação em multas,
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco Central da República do Brasil.
§ 7º Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que
atuem como instituição financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central da Republica
do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e
detenção de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus diretores e administradores.
§ 8º No exercício da fiscalização prevista no art.
10, inciso VIII, desta lei, o Banco Central da República
do Brasil poderá exigir das instituições financeiras ou
das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referidas
no parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus,
expressamente credenciados, de documentos, papéis
e livros de escrituração, considerando-se a negativa de
atendimento como embaraço á fiscalização sujeito á
pena de multa, prevista no § 2º deste artigo, sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis.
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§ 9º A pena de cassação, referida no inciso V,
deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário
Nacional, por proposta do Banco Central da República
do Brasil, nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com as penas previstas
nos incisos III e IV deste artigo.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 525, DE 2013
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para vedar
que o prestador de serviço e o profissional de saúde contratado, credenciado ou
cooperado de uma operadora de plano ou
seguro privado de assistência à saúde utilize agenda diferenciada para a marcação
de consultas, exames e procedimentos ou
pratique qualquer discriminação ou diferenciação de prazo de marcação entre o
paciente coberto por plano ou seguro e
aquele custeado por recursos próprios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. ..........................................................
........................................................................
II – a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de
forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim como as pessoas com
sessenta anos ou mais de idade, as gestantes,
lactantes, lactentes e crianças de até cinco
anos, vedadas a utilização de agendas com
prazos de marcação diferenciados e qualquer
discriminação ou diferenciação de prazo de
marcação entre o paciente consumidor de plano ou seguro privado de assistência à saúde
e o paciente custeado por recursos próprios;
.............................................................. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Todos nós já nos deparamos com uma prática
abusiva que afeta, de forma geral, os beneficiários de
planos privados de assistência à saúde. Ao tentarmos
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agendar uma consulta médica, somos afrontados pela
pergunta “É por convênio ou é particular?”, seguida da
singela explicação de que “Se for particular, existe vaga
hoje, mas, se for por convênio, só há horário disponível
daqui a dois meses”.
Esse é um tipo de conduta mesquinha e discriminatória contra os pacientes consumidores de planos
e seguros privados de assistência à saúde, cujo objetivo é coagi-los a pagar, com recursos próprios, por
consultas, exames e procedimentos que deveriam ser
cobertos pelo plano ou seguro.
O projeto de lei que apresentamos tem a finalidade de proibir que as pessoas físicas ou jurídicas que
prestem serviços de saúde aos beneficiários de planos
privados de saúde adotem agendamento diferenciado
ou qualquer espécie de discriminação entre esses beneficiários e os pacientes que pagam o atendimento
com recursos próprios, referidos no jargão da área de
saúde como “pacientes particulares”.
Aproveitamos a oportunidade para propor, também, a diminuição da idade de 65 para 60 anos para
a priorização do atendimento às pessoas idosas prevista no inciso II do art. 18 da Lei nº 9.656, de 1998.
Essa alteração visa harmonizar a Lei dos Planos de
Saúde com o Estatuto do Idoso, cujo art. 1º considera
idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
Por sinal, a Lei dos Planos de Saúde já utiliza esse
critério em vários dispositivos, especialmente quando
veda aumento do valor da contraprestação em razão
de mudança da faixa etária a partir dos 60 anos.
Esperamos, com esta proposta, contribuir para
a diminuição do enorme número de reclamações dos
consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde.
Sala das Sessões, – Pedro Taques, Senador da
República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos
de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade,
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93553

assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade
de acesso e atendimento por profissionais ou serviços
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de
rede credenciada, contratada ou referenciada, visando
a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento
direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde:
pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de
que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
III – Carteira: o conjunto de contratos de cobertura
de custos assistenciais ou de serviços de assistência
à saúde em qualquer das modalidades de que tratam
o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos
e obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que
apresente, além da garantia de cobertura financeira de
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados
por prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação
de conceitos ou critérios médico-assistenciais. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à
saúde, pela modalidade de autogestão ou de admi-
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nistração. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis
brasileiras para operar planos privados de assistência
à saúde. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 2001)
§ 5º É vedada às pessoas físicas a operação de
plano ou seguro privado de assistência à saúde.
(...)
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição
de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, implicará as seguintes obrigações
e direitos: (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
I – o consumidor de determinada operadora, em
nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação,
pode ser discriminado ou atendido de forma distinta
daquela dispensada aos clientes vinculados a outra
operadora ou plano;
II – a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a
atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim
como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos
de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças
até cinco anos;
III – a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número
ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado
às operadoras, independente de sua natureza jurídica
constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de
1999, os prestadores de serviço ou profissionais de
saúde não poderão manter contrato, credenciamento
ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade
por atividade irregular. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2001)
(Às Comissões de Meio Ambiente Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
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Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 526, DE 2013
Altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de
1980, que dispõe sobre a cobrança judicial
da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá
outras providências, para acrescentar às
informações contidas no Termo de Inscrição de Dívida Ativa o número de registro do
devedor no Cadastro de Pessoas Físicas ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
§ 5º ................................................................
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A qualificação deficiente de devedores em execuções fiscais tem causado grandes constrangimentos
a contribuintes homônimos, intimados a responder por
dívidas que não lhes dizem respeito, o que, além de
trazer intranqüilidade, geralmente significa gastos injustos, com o único objetivo de provar o equívoco do
fisco. Embora a Administração Fiscal, muitas vezes,
disponha de dados detalhados dos devedores, a legislação atual, seguindo a linha do Código Tributário Nacional, não obriga nem indica a necessidade de maior
individualização do contribuinte devedor no termo de
inscrição de dívida ativa. É o que se pretende corrigir
com a nossa proposição.
A solução natural, adotada no projeto, é o uso
dos números do Cadastro de Pessoas Físicas e do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria
da Receita Federal. Sendo esses registros únicos e
compondo eles o mais confiável banco de dados oficial sobre os contribuintes, nada mais sensato e correto que se agregue a informação ao citado termo de
inscrição na dívida ativa, a fim de prevenir equívocos
na intimação de devedores.
O presente projeto é apresentado por sugestão
do advogado Dr. Francisco Diego Sarmento da Silva.
A nova redação que se pretende dar ao inciso I
do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830, de 1980, tem o cuidado de não invalidar os termos de inscrição de dívida
ativa que não contenham a informação, nem sempre
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disponível para os fiscos, ao indicar que ela só será
exigida quando conhecida.
Com a certeza de estarmos contribuindo para a
melhora da delicada relação entre o contribuinte e o
fisco, apresentamos a presente proposição para debate e aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Pedro Taques, Senador.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980.
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras
providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias será regida
por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.
§ 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída
por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
§ 2º A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato.
§ 3º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão
competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de
direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência de
um e de outros;
II – o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III – a origem, a natureza e o fundamento legal
ou contratual da dívida;
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IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida
sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V – a data e o número da inscrição, no Registro
de Dívida Ativa; e
VI – o número do processo administrativo ou do
auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida.
§ 6º – A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
§ 7º – O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por
processo manual, mecânico ou eletrônico.
§ 8º – Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo
para embargos.
§ 9º – O prazo para a cobrança das contribuições
previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo
144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
(...)
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 527, DE 2013
Altera a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de
1994, para dispor sobre o contrato de franquia empresarial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n° 8.955, de 15 de dezembro de 1994,
que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial
(franchising) e dá outras providências, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º ............................................................
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se
aos sistemas de franquia de indústria, comércio, serviços e agrícolas instalados e operados
no território nacional. (NR)”
“Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo
qual um franqueador licencia a um franqueado
o uso de marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito
de produção ou distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e também
ao direito de uso de métodos e sistemas de
implantação e administração de negócio ou
sistema operacional desenvolvidos ou detidos
pelo franqueador, mediante remuneração direta
ou indireta, sem que, no entanto, se caracterize
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relação de consumo, formação de um mesmo
grupo econômico ou vínculo empregatício, seja
com o franqueado ou com empregados deste,
ainda que durante o período de treinamento.
Parágrafo único. Para fins da autorização de
que trata o caput deste artigo, o franqueador
deve ser titular ou requerente de direitos sobre
os objetos da propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar
expressamente autorizado pelo titular. (NR)”
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
III – indicação precisa de todas as pendências
judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e os titulares
de marcas, patentes e direitos autorais relativos
à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema de franquia
e que possam diretamente vir a impossibilitar
a operação da franquia no País;
........................................................................
VIII – ..............................................................
a) remuneração periódica pelo uso do sistema,
da marca e outras criações intelectuais, ou em
troca dos serviços efetivamente prestados pelo
franqueador ao franqueado;
........................................................................
IX – relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da
rede, bem como dos que se desligaram nos
últimos vinte quatro meses, com nome, endereço e telefone;
XII – ...............................................................
........................................................................
h) incorporação de inovações tecnológicas nas
áreas de produto, processo e gestão.
XIII – situação perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial – INPI, dos objetos de
propriedade industrial cujo uso estará sendo
autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo sua caracterização completa, com o
número do registro ou pedido, classe e subclasse, e, no caso das cultivares, a situação
perante o Serviço Nacional de Proteção de
Cultivares;
XIV – ..............................................................
a) know-how, tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais,
segredos de indústria, de comércio ou de negócios a que venha a ter acesso em função
da franquia;
........................................................................
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XVI – especificação das regras de transferência ou sucessão, quando houver;
XVII – no caso de subfranquia, informações sobre o prazo de vigência do contrato de master
franquia, condições de renovação, o seu território, metas de abertura de unidades e regras
de transferência e sucessão, caso existentes;
XVIII – especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação, se houver;
XIX – informações sobre a existência de penalidades, multas ou indenizações contratuais
por infração de obrigações, inclusive aquelas
resultantes de perdas e danos por rescisão
sem justa causa do contrato;
XX – indicação sobre a existência de cotas
mínimas de compra pelo franqueado junto ao
franqueador ou terceiros por este designados e
sobre a possibilidade e as condições de recusa dos produtos ou serviços pelo franqueado;
XXI – descrição clara sobre a política de preços
da rede ao consumidor, bem como as regras
de sua alteração, com detalhes sobre os prazos de pagamento, condições de descontos,
regras de concorrência territorial entre as unidades próprias e as franqueadas;
XXII – indicação sobre a existência de conselho
ou associação de franqueados, com as suas
atribuições e poderes e os mecanismos de representação junto ao franqueador, detalhando
sua competência quanto à alteração na política de preços da rede, revisão dos programas
de marketing e fiscalização da aplicação dos
recursos do fundo de publicidade;
XXIII – indicação das regras de não-concorrência entre o franqueador e o franqueado,
com a fixação de território e de prazo para a
restrição da concorrência pelo franqueado e
das penalidades em caso de descumprimento.
§ 1º O preço a ser praticado junto ao consumidor poderá ser fixado pelo franqueador desde
que respeitadas as condições de concorrência
leal entre o franqueador e os franqueados, de
modo a não induzir o franqueado a prejuízos
indevidos ou a lucros excessivos.
§ 2º A rede própria do franqueador deverá se
subordinar às mesmas condições de preço e
de concorrência territorial estabelecidas para
os franqueados. (NR)”
“Art. 4° ...........................................................
Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o franqueado poderá argüir a nulidade do contrato
e exigir devolução de todas as quantias que
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já houver pago ao franqueador ou a terceiros
por ele indicados a título de taxa de filiação e
royalties, devidamente corrigidas pela variação da remuneração básica dos depósitos de
poupança, mais perdas e danos. (NR)”
“Art. 5º-A Na locação ou sublocação de imóvel
destinado a operação de franquia celebrada
entre o franqueador e o franqueado, as condições relativas ao aluguel e renovação serão
livremente pactuadas no contrato de franquia,
locação ou sublocação, não se lhes aplicando
o disposto nos arts. 21 e 51, § 1°, da Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991.
Parágrafo único. Na falta de disposição contratual
acerca da locação ou sublocação, aplica-se o disposto na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.”
“Art. 6º-A Os litígios decorrentes do contrato
de franquia empresarial poderão ser dirimidos
por juízo arbitral.”
“Art. 9º Para os fins desta Lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de
seus dispositivos, serve também para designar o subfranqueador, da mesma forma que
as disposições que se referem ao franqueado
aplicam-se ao subfranqueado. (NR)”
“Art. 9º-A A contratação de franquia somente
poderá ocorrer após o conceito do negócio a
ser franqueado, o nome empresarial ou a marca
estar sendo explorada em qualquer mercado,
no país ou no exterior, por, pelo menos, dois
anos, pelo franqueador, titular do registro ou
por empresa coligada ou pertencente ao mesmo grupo econômico.
Parágrafo único. No caso de inobservância do
estabelecido no caput deste artigo pelo franqueador, o franqueado poderá argüir a nulidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou
a terceiros por ele indicados a título de taxa de
filiação e royalties, corrigidos monetariamente,
sem prejuízo de eventuais valores devidos a
título de perdas e danos.”
“Art. 9º-B Os contratos em que as partes forem
domiciliadas no Brasil e cujos efeitos se produzirão exclusivamente no território nacional
serão redigidos em língua portuguesa e regidos pela lei brasileira.
Parágrafo único. Em se tratando de contratos
internacionais de franquia, sendo uma das
partes domiciliadas no exterior, ou se os efeitos do contrato se produzirão fora do território
nacional, prevalecerão foro e legislação bra-
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sileiras, salvo se de outro modo disposto no
contrato pelas partes.”
“Art. 9º-C Os órgãos da administração direta,
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, poderão adotar a
franquia empresarial, mediante a realização
de licitação, observado, exclusivamente, o
disposto nesta Lei.
§ 1° O procedimento da licitação será iniciado
com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva e a
indicação sucinta do seu objeto, ao qual serão
juntados oportunamente:
I – a Circular de Oferta de Franquia e respectivos anexos;
II – comprovante de publicação do extrato da Circular de Oferta de Franquia na imprensa oficial;
III – ato de designação da comissão de licitação;
IV – original dos documentos e das propostas
encaminhados pelos pretendentes;
V – atas, relatórios e deliberações da comissão de licitação;
VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos
sobre o certame;
VII – atos de adjudicação do objeto da licitação;
VIII – recursos eventualmente apresentados e
respectivas manifestações e decisões;
IX – termo de contrato e do pré-contrato;
X – demais documentos relativos ao certame.
§ 2º A licitação na modalidade de concorrência
poderá ser precedida de procedimento de pré-qualificação dos licitantes, mediante proposta
da autoridade competente.
§ 3º A Circular de Oferta de Franquia deverá
conter, além das informações a que se refere
o art. 4º desta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem
como para início da abertura dos envelopes.
§ 4° Excetuam-se do cumprimento do disposto no neste artigo as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios que explorem atividade econômica, às
quais se aplica o regime jurídico próprio das
empresas privadas previsto nesta Lei.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
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Justificação
Este projeto de lei tem por finalidade atualizar a
Lei de Franquias, editada em 1994.
A alteração promovida no art. 1º da lei tem por
finalidade deixar expressa a possibilidade de aplicação da legislação em todos os segmentos possíveis
de atuação em franquia.
Quanto às modificações no art. 2º, cabe destacar,
preliminarmente, que nos contratos de franquia não há
cessão de direitos de uso da marca e outros objetos
de propriedade intelectual, mas sim a licença, a qual
prevê autorização temporária de certos usos, mas não
a transferência do direito de propriedade intelectual.
Por outro lado, a lei de franquia já consagra o
princípio de que a relação entre o franqueador e o
franqueado, por ser de natureza eminentemente empresarial, não caracteriza vínculo empregatício entre
as partes. Do mesmo modo, o candidato à franquia,
durante o período de avaliação e treinamento, visa sua
aprovação para a celebração definitiva de uma franquia,
não devendo, igualmente nesse caso, resultar desse
treinamento inicial e avaliação do candidato qualquer
relação empregatícia.
A alteração também objetiva confirmar que a atividade de franquia por si só não caracteriza mesmo
grupo econômico, já que as partes são independentes. Procura-se assim eliminar qualquer risco de caracterização de formação de grupo econômico entre
o franqueador e o franqueado.
Também esclarece que, na relação de franquia,
o franqueado não é consumidor final no espírito da lei,
já que atua como um dos elos na cadeia de consumo.
Ressalte-se que isso em nada prejudica os direitos
do consumidor final em relação ao franqueador ou ao
franqueado.
No art. 3º, propomos o acréscimo de diversas
informações na Circular de Oferta de Franquia, bem
como a modificação de algumas informações já previstas na lei, com o objetivo de contribuir para que o
candidato a franqueado possa decidir sobre a contratação de forma mais consciente.
No que diz respeito à indicação de litígios (art.
3º, III), entendemos que somente devem ser informados aqueles especificamente atinentes ao negócio no
País, a fim de evitar, no caso de franquias estrangeiras,
a listagem desnecessária de ações espalhadas pelo
mundo e que nenhuma relevância têm para funcionamento do negócio no território nacional.
No inciso VIII, “a”, acrescentou-se a remuneração
pelas demais criações intelectuais entre os valores a
serem pagos pelo franqueado ao franqueador.
No inciso IX, a alteração visa a fornecer ao candidato a franquia mais informações sobre ex-franque-
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ados, com o objetivo de permitir uma investigação
mais completa sobre as razões que os levaram a se
desligar da rede.
Busca-se tornar transparente o processo de acesso pelo franqueado às inovações tecnológicas de produto, processos e gestão implantadas pelo franqueador
(art. 3º, XII, “h”).
Quanto à alteração proposta no inciso XIII, sua
finalidade é dar maior transparência ao candidato à
franquia quanto à possibilidade ou exclusividade de
uso das marcas envolvidas na operação, de modo a
permitir-lhe avaliar os riscos.
No inciso XIV, alínea “a”, o projeto especifica mais
detalhadamente não só a tecnologia protegida de propriedade do franqueador, mas, também, os segredos
de negócio e as informações confidenciais a que o
franqueado tem conhecimento somente em razão do
contrato entre as partes.
Propomos o acréscimo dos incisos XVI a XXIII no
art. 3º, com novas informações a serem incorporadas
à Circular de Oferta de Franquia.
Nos casos de subfranquia, o subfranqueado passará a ter acesso a informações básicas sobre o contrato principal, celebrado entre o subfranqueador e o
franqueador principal, ao qual o subfranqueado fica
indiretamente vinculado e dependente (inciso XVII).
Embora a concessão de direitos de renovação
dependa da livre vontade das partes no contrato e da
formatação da franquia, que pode variar de caso para
caso, cabe, em nome da transparência, exigir que essa
informação conste da Circular de Oferta de Franquia
(inciso XVIII).
A proposta objetiva dar transparência ao candidato a franquia das multas e penalidades previstas no
contrato para o caso de descumprimento de quaisquer
obrigações pelas partes (inciso XIX).
Também julgamos importante informar previamente o candidato à franquia sobre a imposição de
cotas mínimas obrigatórias e em que condições poderá o franqueado se recusar a adquirir os produtos
ou serviços (inciso XX).
Quanto ao acréscimo dos incisos XXI, XXII e XXIII
e dos §§ 1º e 2º ao art. 3º da Lei de Franquias, as propostas visam a dar maior transparência ao candidato
à franquia quanto à política de preços da rede e a forma pela qual essa pode ser alterada e, nesse caso, a
existência de mecanismos de representação na forma
de conselhos ou associações de franqueados para interferir nesse processo. Igualmente, julga-se importante
possibilitar ao franqueador o estabelecimento de uma
uniformidade na política de preços, permitindo-lhe a
fixação de preços dentro da rede. Objetiva-se ainda
dar transparência ao estabelecimento de regras de
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não-concorrência entre o franqueado e o franqueador
durante e após o prazo contratual.
A locação e sublocação de instalações comerciais vem sendo empregada como instrumento para a
expansão do sistema de franchising em todo o mundo.
Com o aperfeiçoamento do sistema de franquia, a escolha do imóvel para instalação do empreendimento é
realizada de modo a atender aos objetivos de ambas
as partes, diferentemente de uma locação e sublocação comercial comum.
Algumas vezes, o franqueador adquire o ponto e realiza investimentos enormes na construção,
benfeitorias, colocação de equipamentos e melhoria
de segurança no local, que valorizam o imóvel. Esses investimentos trazem benefícios ao franqueado
e não podem ser ignorados, ou ter sua importância
minimizada.
Assim sendo, devido às características peculiares
do sistema, não cabe o estabelecimento de medidas
protecionistas específicas para as locações comerciais comuns no caso de locação de imóveis dentro
do sistema de franquia. Por se tratar de uma relação
comercial mais complexa do que uma simples locação
comercial, deve prevalecer o princípio da autonomia
da vontade na contratação das condições da locação,
razão pela qual estamos propondo a inclusão do art.
5º-A na Lei de Franquias.
A inclusão do art. 6º-A tem como objetivo agilizar
a solução das pendências contratuais firmadas pelas
partes, mediante a utilização de juízo arbitral.
Objetiva-se evitar que negócios que nunca foram
testados em qualquer mercado possam ser objeto de
franquias. A experiência demonstra que tais experimentos muito raramente dão certo, causando enormes
prejuízos aos franqueados (art. 9º-A).
A inclusão do art. 9º-B objetiva orientar as partes quanto à língua a ser adotada e a legislação que
regerá os contratos de franquia.
Finalmente, propomos a inclusão da modalidade
de Franquia Pública na revisão da Lei de Franquias (art.
9º-C), com o fim de proporcionar ao Governo, com todo
o potencial que tem, a oportunidade de vir a ser um
grande franqueador, podendo expandir seus serviços,
viabilizando a função social do Estado com redução
de despesas, aumentos de receitas – as franquias pagam taxas – e melhor atendimento à população, como
ocorreu no caso dos Correios.
A Franquia Pública é uma forma de privatizar parte
das atividades de uma Estatal, mantendo-se o controle
dessas atividades, mediante a definição do padrão de
operação das empresas franqueadas.
Os Governos Federal, Estadual e Municipal
estudam formas de descentralizar operações e me-
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lhorar o atendimento ao público e a franquia é uma
saída. São muitas as oportunidades para o desenvolvimento de franquia na Administração Pública,
que poderá revolucionar esses serviços e produzir
muito sucesso.
Convencidos de que a proposta contribui para
o aperfeiçoamento da legislação sobre o contrato de
franquia empresarial, contamos com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.955, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994.
Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras previdências.
O Presidente da República ,faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os contratos de franquia empresarial são
disciplinados por esta lei.
Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo
qual um franqueador cede ao franqueado o direito
de uso de marca ou patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos
ou serviços e, eventualmente, também ao direito de
uso de tecnologia de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta
ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado
vínculo empregatício.
Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse
na implantação de sistema de franquia empresarial,
deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e
em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:
I – histórico resumido, forma societária e nome
completo ou razão social do franqueador e de todas
as empresas a que esteja diretamente ligado, bem
como os respectivos nomes de fantasia e endereços;
II – balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios;
III – indicação precisa de todas as pendências
judiciais em que estejam envolvidos o franqueador,
as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus
subfranqueadores, questionando especificamente o
sistema da franquia ou que possam diretamente vir a
impossibilitar o funcionamento da franquia;
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IV – descrição detalhada da franquia, descrição
geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;
V – perfil do franqueado ideal no que se refere
a experiência anterior, nível de escolaridade e outras
características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente;
VI – requisitos quanto ao envolvimento direto do
franqueado na operação e na administração do negócio;
VII – especificações quanto ao:
a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação
da franquia;
b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução; e
c) valor estimado das instalações, equipamentos
e do estoque inicial e suas condições de pagamento;
VIII – informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados,
detalhando as respectivas bases de cálculo e o que
as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam,
indicando, especificamente, o seguinte:
a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da
marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados
pelo franqueador ao franqueado (royalties);
b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial;
c) taxa de publicidade ou semelhante;
d) seguro mínimo; e
e) outros valores devidos ao franqueador ou a
terceiros que a ele sejam ligados;
IX – relação completa de todos os franqueados,
subfranqueados e subfranqueadores da rede, bem
como dos que se desligaram nos últimos doze meses,
com nome, endereço e telefone;
X – em relação ao território, deve ser especificado o seguinte:
a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou
preferência sobre determinado território de atuação e,
caso positivo, em que condições o faz; e
b) possibilidade de o franqueado realizar vendas
ou prestar serviços fora de seu território ou realizar
exportações;
XI – informações claras e detalhadas quanto à
obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens,
serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de
fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador,
oferecendo ao franqueado relação completa desses
fornecedores;
XII – indicação do que é efetivamente oferecido
ao franqueado pelo franqueador, no que se refere a:
a) supervisão de rede;
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b) serviços de orientação e outros prestados ao
franqueado;
c) treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos;
d) treinamento dos funcionários do franqueado;
e) manuais de franquia;
f) auxílio na análise e escolha do ponto onde será
instalada a franquia; e
g) layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado;
XIII – situação perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial – (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador;
XIV – situação do franqueado, após a expiração
do contrato de franquia, em relação a:
a) know how ou segredo de indústria a que venha
a ter acesso em função da franquia; e
b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador;
XV – modelo do contrato-padrão e, se for o caso,
também do pré-contrato-padrão de franquia adotado
pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos
respectivos anexos e prazo de validade.
Art. 4º A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez)
dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato
de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo
de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa
ou pessoa ligada a este.
Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o franqueado
poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já houver pago ao
franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título
de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas,
pela variação da remuneração básica dos depósitos
de poupança mais perdas e danos.
Art. 5º (VETADO).
Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre
escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado
a registro perante cartório ou órgão público.
Art. 7º A sanção prevista no parágrafo único do
art. 4º desta lei aplica-se, também, ao franqueador
que veicular informações falsas na sua circular de
oferta de franquia, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 8º O disposto nesta lei aplica-se aos sistemas de franquia instalados e operados no território
nacional.
Art. 9º Para os fins desta lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de seus dispositi-
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vos, serve também para designar o subfranqueador,
da mesma forma que as disposições que se refiram
ao franqueado aplicam-se ao subfranqueado.
Art. 10. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 102, DE 2013
Altera o § 3º do art. 1º da Resolução nº 13, de
25 de abril de 2012, que estabelece alíquotas
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),
nas operações interestaduais com bens e
mercadorias importados do exterior.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 3º do art. 1º da Resolução nº 13, de
25 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
§ 3º O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) será o responsável pela Certificação de Conteúdo de Importação (CCI),
devendo, para tanto, valer-se das informações
disponíveis nos fiscos estaduais e federal.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A Resolução nº 13, de 2012, é uma iniciativa legítima do legislador contra a proliferação da chamada
“guerra dos portos”, que consiste em uma disputa fiscal entre os Estados brasileiros para atrair empresas
importadoras por meio da concessão de incentivos
fiscais baseados no diferimento ou no parcelamento
do valor devido a título de Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente nas
operações interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior.
O atual § 3º da referida resolução estabelece
que o Confaz poderá baixar normas para fins de definição dos critérios e procedimentos a serem observados no processo de Certificação de Conteúdo de
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Importação (CCI), o que, em nosso sentir, parece
pouco razoável.
No afã de cumprir a determinação do § 3º, o
Confaz passou a instituir regras específicas, como
o mecanismo de controle declaratório por operação,
materializado na Ficha de Conteúdo Importado (FCI).
A FCI é de operacionalização confusa e não garante confiável fornecimento de dados, visto que muitos Estados, em princípio, estão se posicionando pela
sua não exigência em operações internas, quebrando
assim a cadeia de informações que se pretendia criar.
Ademais, existe a preocupação dos contribuintes
de que os dados da FCI se tornem públicos, criando
sérios embaraços concorrenciais e de mercado em
função da quebra de sigilo empresarial.
Vale lembrar, também, que, em decorrência da
nova obrigação acessória, são altíssimos os custos de
adequação e implementação de sistemas de informação que as empresas precisam adquirir ou desenvolver.
Há relatos de gastos no setor produtivo paranaense da
ordem de setecentos mil a um milhão e duzentos mil
reais apenas com ajustes em tecnologia da informação,
elevando sobremaneira os custos, o que ocasionará
inevitavelmente aumento no preço final dos produtos
e perda de competitividade.
Nossa proposta consiste em substituir uma nova,
custosa e avulsa FCI pelo acesso direto do Confaz às
informações fiscais já disponíveis em sistemas como
o “Sped Fiscal” e o SISCOMEX, por exemplo.
Por todo o exposto, contamos com os ilustres
Pares para a discussão, aprimoramento e aprovação
do presente projeto.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
Nº 13, DE 25 DE ABRIL DE 2012
Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação (ICMS), nas operações
interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior.
Art.1º. ..................................................................
................................................................................
§ 3º O Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) poderá baixar normas para fins de definição dos
critérios e procedimentos a serem observados no processo de Certificação de Conteúdo de Importação (CCI).
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

665

Dezembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que
será lido.
É lido o seguinte:

666

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93563
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013
93564

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

667

Dezembro de 2013

668

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93565
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013
93566

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

669

Dezembro de 2013

670

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93567
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013
93568

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

671

Dezembro de 2013

672

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93569
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013
93570

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

673

Dezembro de 2013

674

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer
nº 1.480, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 103, de 2013 (MSF 125/2013).
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 104, DE 2013
Cria o Programa de Conscientização Ambiental para o Futuro, no âmbito do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criado, no âmbito do Senado Federal, o
Programa de Conscientização Ambiental para o Futuro, destinado a proporcionar aos jovens brasileiros a
oportunidade de participar de reuniões da Conferência
das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações
Unidas Sobre Mudança do Clima.
Art. 2º Poderão participar do Programa de Conscientização Ambiental para o Futuro estudantes de
dezesseis a dezenove anos de idade regularmente
matriculados em um dos dois últimos anos do ensino
médio de escolas públicas estaduais das vinte e sete
unidades da Federação, cujas Secretarias de Educação aderirem formalmente, a cada ano, à parceria
com o Senado Federal para a realização do concurso
de seleção.
§ 1º Os estudantes serão classificados por meio
de concurso nacional de redação a ser realizado anualmente, no mês de junho.
§ 2º Todas as edições do concurso de redação
serão planejadas, coordenadas, executadas e avaliadas pela Secretaria de Relações Públicas do Senado
Federal.
Art. 3º Aos três finalistas do concurso de redação de que trata o § 1º do art. 2º será oferecida, como
parte da premiação, participação na reunião anual da
Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro
das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima.
Art. 4º Caberá à Secretaria-Geral da Mesa e à
Secretaria de Relações Públicas a escolha do tema
de cada edição do concurso de redação, que terá por
objeto assuntos relacionados a meio ambiente e a
mudanças climáticas.
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Art. 5º Correrão às expensas do Senado Federal
as despesas com a emissão de passaportes e vistos,
credenciamento, transporte aéreo, hospedagem, alimentação, traslado e eventuais despesas médicas dos
três estudantes finalistas do concurso de redação que
irão participar da reunião anual da COP.
§ 1º As despesas de transporte aéreo referem-se
ao trecho da viagem de ida e volta entre os municípios
de residência dos três finalistas referidos no caput e a
cidade que sediará a COP no ano do respectivo concurso de redação.
§ 2º O Senado Federal adotará as providências
necessárias, junto aos órgãos competentes, para viabilizar a participação na reunião da COP dos três estudantes finalistas do concurso de redação.
Art. 6º A realização do concurso e a composição
da respectiva comissão julgadora serão regulamentadas por ato da Comissão Diretora do Senado Federal
no prazo de noventa dias a contar da data de publicação desta Resolução.
Art. 7º As despesas decorrentes desta Resolução
correrão à conta de dotações próprias consignadas no
orçamento do Senado Federal.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos por
ato da Comissão Diretora.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental
e do equilíbrio ecológico é um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída por meio
da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Uma das
mais destacadas questões ambientais na atualidade
associa-se aos cenários de mudanças climáticas, que
fundamentaram a celebração da Convenção-Quadro
das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, após a
Conferência Rio-92.
Anualmente, realizam-se as Conferências das
Partes (COP) da Convenção-Quadro, em diferentes
cidades das nações que ratificaram essa Convenção.
Trata-se de reuniões de que participam os mais diversos setores da sociedade, com destaque para a presença dos jovens, viabilizada por programas instituídos
em seus países.
Considerando o fato de que os jovens enfrentam maior dificuldade para custear sua participação
nessas reuniões internacionais por não disporem de
renda própria, sugerimos a criação do Programa de
Conscientização Ambiental para o Futuro, no âmbito
do Senado Federal.
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O Programa toma como referência o Programa
Jovem Senador e tem por objetivo principal premiar
os estudantes classificados nas três primeiras colocações no concurso nacional de redação promovido
pelo Senado sobre temas ligados à questão das alterações climáticas.
Acreditamos que, desse modo, esta Casa contribuirá efetivamente para a formação de novos líderes
que protagonizem soluções para questão tão complexa, que envolve o cerne das economias e o estabelecimento de novos padrões de produção e consumo,
o que inclui menor emissão de gases causadores do
efeito estufa.
Por todas essas razões, pedimos o apoio das
Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores a
este projeto de resolução.
Sala das Sessões, em de dezembro de 2013.
– Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Aviso
nº 107, de 2013 (nº 1.621/2013, na origem), do Tribunal
de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
nº 3.428/2013-TCU, referente ao acompanhamento
da operação de crédito autorizada pela Resolução
nº 21/2013, do Senado Federal (TC 017.010/2013-6).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 107, DE 2013
Aviso nº 1621-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 4 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento em atendimento ao Ofício nº 1390 (SF), de
19/6/2013, cópia de Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 017.010/20136, na Sessão Ordinária de 4/12/2013, acompanhado
de Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Aviso nº 107, de 2013, vai
à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 1.934/2013, na origem, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 53, de 2013,
do Senado Federal, autuada naquele Tribunal sob o nº
TC-033.492/2013-1 e remetido ao setor competente
para as providências cabíveis;
– nº 1.935/2013, na origem, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 52, de 2013,
do Senado Federal, autuada naquele Tribunal sob o nº
TC-033.491/2013-5 e remetido ao setor competente
para as providências cabíveis; e
– nº 1.936/2013, na origem, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 56, de 2013,
do Senado Federal, autuada naquele Tribunal sob o nº
TC-033.497/2013-3 e remetido ao setor competente
para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 1930-GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.576 (SF) de 5/12/2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 50/2013 (SF), que “Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$ 50.822.905,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e
vinte e dois mil, novecentos e cinco dólares norte-americanos), de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do ‘Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo na Bahia (Prodetur Nacional – Bahia)”, e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como parecer
processo nº TC-033.487/2013-8, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa,
para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Aviso nº 1.931 – GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.577 (SF) de 5-12-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 51/2013 (SF), que “Autoriza o
Estado do Amazonas a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos),’ e a recomendação
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao
acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.488/2013-4, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Aviso nº 1.932-GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.581 (SF) de 5-12-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 55/2013 (SF), que “‘Autoriza o Município de Belo Horizonte – MG a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco do Brasil AKTIENGESELLSCHAFT Viena/
Áustria BB AG, no valor de US$75.000.000,00 (setenta
e cinco milhões de dólares norte-americanos)’; e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.496/2013-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Aviso nº 1.933-GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.580(SF) de 5-12-2013, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo
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da Resolução nº 54/2013(SF), que “‘Autoriza o Município de Belo Horizonte-MG a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos)’; e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.494/2013-4, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Aviso nº 1.934-GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.579 (SF) de 5-12-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 53/2013 (SF), que “‘Autoriza o Município de Belo Horizonte – MG a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos)’, e a
recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.492/2013-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGACEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Aviso nº 1.935 – GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente, Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.578 (SF)
de 5-12-2013, por meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 52/2013
(SF), que “Autoriza o Município de Cascavel – PR a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$28.750.000,00 (vinte e oito milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares
norte-americanos), de principal, destinada a financiar,
parcialmente, o ‘Programa de Desenvolvimento Inte-
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gral (PDI)’, e a recomendação para que o Tribunal de
Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.491/2013-5, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Aviso nº 1.936-GP/TCU
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.582 (SF) de 5-12-2013, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo
da Resolução nº 56/2013 (SF), que “Autoriza o Estado
do Acre a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
até US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos); e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.497/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz Vice-Presidente, no exercício da Presidência
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Avisos nºs 1.930 a 1.936,
de 2013, foram juntados aos processados das respectivas Resoluções.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Consulto o Senador Flexa Ribeiro...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... se nós podemos começar a
Ordem do Dia.
Estou querendo propor ao Plenário um procedimento. Nós inverteremos a pauta, votaremos os
empréstimos dos Estados e dos Municípios. Depois
suspenderíamos por 15 minutos para concluirmos a
negociação com relação ao PNE, que está andando
muito bem.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção, nós
faremos isso, porque ganharemos tempo e nos preparamos para a apreciação do PNE, que é uma matéria de interesse nacional e que, portanto, precisa
ser aprovado.
Estou propondo, Senador Rodrigo Rollemberg,
invertermos a pauta, apreciarmos os empréstimos e
combinarmos depois uma suspensão de 15 minutos
para concluirmos a negociação com relação a um procedimento para apreciação do PNE.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Eu tenho concordância, Sr. Presidente, com esse encaminhamento. Apenas quero solicitar a inclusão do PLC nº 112, de 2013, que trata dos
cargos do IPHAN, em função de que aquele concurso
perde a validade em 23 de janeiro de 2014.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso com muita satisfação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Também, Sr. Presidente, já está pronto para ser votado o projeto de lei que veio da Câmara sobre as funções e cargos do Tribunal Superior do
Trabalho. Já está na Mesa, pronto para ser votado. Eu
acho que é uma matéria para a qual também não há
objeção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Também a matéria a que V. Exª
se refere já está pronta para ser votada e, portanto,
contida na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 98, DE 2013
Projeto de Resolução n° 98, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.475, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: ad hoc Senador Francisco Dornelles),
que autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
até trezentos e cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, brevemente.
Esse é um empréstimo com o Banco Interamericano que tem como questão central o trabalho frente
às desigualdades que ainda temos no Estado do Ceará
e na Região Nordeste – no caso específico, o Estado
do Ceará. Ele tem esse objetivo.
É recurso para educação profissional, recurso
destinado às populações em situação de fragilidade,
água, esgotamento sanitário. É um leque grande e importante que responde a uma demanda social.
Os três Senadores do Ceará, no debate na Comissão de Assuntos Econômicos, pediram urgência
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para que votássemos essa matéria de forma imediata.
Então, peço a V. Exª, se não houver nenhuma objeção
dos nossos colegas, que possamos passar imediatamente à votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Passamos, portanto, à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2 da pauta.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 99, DE 2013
Projeto de Resolução n° 99, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer n° 1.476, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: ad hoc Senador Eduardo Suplicy),
que autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos
da América.
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Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Também, Sr. Presidente, de forma breve, esse outro
empréstimo trata da estruturação da malha viária nos
principais corredores de escoamento de produção
do Estado do Ceará. É importantíssimo para a nossa região; liga o conjunto de modais de transporte do
nosso Estado.
O Estado do Ceará, o Governo do Estado, o Governador Cid Gomes e também a nossa Bancada, em
conjunto – Senador Eunício Oliveira, Senador Pimentel e Senador Inácio –, atuaram para dar celeridade
a este projeto.
Peço, se não houver objeção dos nossos colegas,
a sua aprovação imediata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos
à votação.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, nós combinamos um procedimento com os Líderes partidários – Senadora Lídice, Senador Randolfe
e Senador Cristovam –, para avançarmos na pauta,
nessa inversão, apreciando esses projetos de resolução que autorizam créditos, financiamentos. Depois
nós suspenderemos por 15 minutos a Ordem do Dia
para concluirmos a negociação com relação ao procedimento de votação do PNE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item extrapauta:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 100, DE 2013
Projeto de Resolução n° 100, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer n° 1.477,
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Sérgio Souza), que autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, no valor de até sessenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em
turno único, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Os Senadores que aprovam o projeto de resolução permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de resolução.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 101, DE 2013
Projeto de Resolução n° 101, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer n° 1.478,
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Valdir Raupp), que autoriza o Município do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
até dezesseis milhões e duzentos mil dólares
dos Estados Unidos da América, de principal,
destinada a financiar parcialmente o “Projeto
Rio de Excelência”.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto de resolução permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós passamos à discussão da
redação final, Senador Cafeteira. (Pausa.)
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
Os Senadores que aprovam a redação final...
(Pausa.)
Está aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício, nós combinamos inverter a Ordem do Dia. Depois, nós suspenderemos por 15 minutos para concluirmos aquela negociação com relação ao PNE.
Como pediu V. Exª, nós votamos já alguns empréstimos, estamos votando alguns empréstimos. Este
último autoriza o Município do Rio de Janeiro a contratar operações de crédito. Nós já aprovamos também
uma autorização de crédito para o Estado de Sergipe
e para o Estado...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... que V. Exª representa muito
bem, o Estado do Ceará. E pediu, desde o primeiro
momento, para que nós priorizássemos. E nós fizemos
exatamente essa aprovação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Eu agradeço a V. Exª. Então, não há mais nem
sequer necessidade do requerimento, porque V. Exª
atendeu o requerimento de ouvido, sem necessitar
do requerimento de papel. Muito obrigado, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Eunício.
Votação do Projeto de Resolução nº 101.
Os Senadores e Senadoras que aprovam o Projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final, e
coloco a redação final em votação.
As Senadoras e Senadores que aprovam a redação Final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Projeto de Resolução nº 103.
É o último projeto de resolução.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 103, DE 2013
Projeto de Resolução n° 103, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer n° 1.480,
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
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cos, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg),
que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no valor de até
quatrocentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Senadores e Senadoras que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Coloco em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final, e
passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Uma solicitação que foi submetida ao grupo de Senadores e eu queria submetê-la ao Plenário.
Não havendo objeção...
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 66, de 2013 (nº 2.755/2011, na
Casa de origem, Câmara dos Deputados, de
autoria do Deputado Henrique Eduardo Alves),
que dá a denominação de Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São Gonçalo
do Amarante – Governador Aluizio Alves ao
Aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte.
O Parecer nº 1.339, de 2013, que teve como
Relator o Senador Gim Argello, é favorável.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, em
turno único, declaramos encerrada a discussão do
projeto, em turno único.
Passamos à votação do projeto.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2013
Dá a denominação de Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São Gonçalo
do Amarante – Governador Aluízio Alves
ao Aeroporto São Gonçalo do Amarante,
no Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o Aeroporto São Gonçalo do Amarante, no
Estado do Rio Grande do Morte, passa a denominar-
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-se Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/
São Gonçalo do Amarante – Governador Aluízio Alves.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que presida, por enquanto. E, conforme
combinado, nós vamos suspender a Ordem do Dia...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Pimentel e, em
seguida, Senador Inácio Arruda.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente, antes de suspender a
Ordem do Dia, se V. Exª puder votar todos os requerimentos, exceto aqueles que tratam de desapensamento, nós votaríamos em globo, para diminuirmos o
tamanho da pauta.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Só um esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, com
a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/
PT – PE) – É o seguinte: hoje, pela manhã, tivemos a
oportunidade de ter a leitura, na Comissão de Direitos
Humanos, do relatório do Senador Paulo Paim sobre o
Projeto de Lei nº 122. Inclusive, no relatório do Senador
Paulo Paim, qualquer referência que havia em relação ao
Código Penal foi retirada. E foi dada vista coletiva desse
projeto aos Senadores presentes. Portanto, no nosso
entendimento, não faz sentido que se vote a possibilidade de apensá-lo ao projeto que trata do Código Penal.
Então, queria só perguntar a V. Exª se essa proposição está ou não na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse requerimento é exatamente o item 35. Está contido, sim, na pauta de hoje,
na Ordem do Dia de hoje.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Então, Sr. Presidente, eu gostaria de
pedir que a discussão e a votação, se é que vai haver,
se façam não em globo, como se propôs, mas que se
faça a discussão propriamente dita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse requerimento, como pede
o Senador Humberto Costa, será votado separadamente. Eu proponho até que esse requerimento seja
apreciado tão logo nós retomemos a Ordem do Dia.
Acho que ficará melhor dessa forma.
É o Requerimento nº 35, Senador Eunício, do
Senador Eduardo Lopes.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Qual é a motivação para não fazermos todos
os apensamentos de uma única vez?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em globo?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – É, uai, é a proposta.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Porque há divergência, Senador. Há divergência. O Senador Humberto apresentou
divergência em relação a isso.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Não, se há divergência, então não vamos
aprovar nenhum requerimento de apensamento. Aí,
eu divirjo de todos. Ou fazemos em bloco, em globo,
ou não fazemos nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há alguns relativos a audiência
de comissão, de mais uma comissão...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Tudo bem, Presidente, eu não vou criar dificuldade...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, mas eu quero ouvi-lo com
relação ao melhor encaminhamento.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Pois é, mas veja bem: há um entendimento de
que, no dia de hoje, de uma forma ou de outra – há um
compromisso de V. Exª, hoje é quarta-feira, votemos
os apensamentos que estavam pendentes sobre a
mesa, inclusive o 35. Então, por que votarmos alguns
e outros não? Ou votamos todos, ou então deixamos
para votar em bloco mais tarde, ou então votamos individualmente. Perde o sentido...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concordo com V. Exª. Essa
sugestão...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Se há uma discordância... Eu quero concordar com todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... ela havia sido exatamente
porque, como essa matéria deverá ensejar verificação
nominal, nós a deixaríamos para a retomada.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – É a proposta de V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Era a proposta, mas eu concordo com qualquer encaminhamento...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Não, tudo bem.
Não, eu não discuto com V. Exª. V. Exª tem sempre bom senso nesta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Eunício.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, é uma consulta a V. Exª. Eu acho
que uma proposta de emenda à Constituição de minha
autoria, aquela que submete à apreciação a criação de
ministérios ou autarquias ou empresas estatais novas,
projeto de lei complementar. Acho que já transcorreram as cinco sessões de discussão e suponho que
ela já esteja em condições de ser votada. Consulto V.
Exª para saber em que pé está a PEC da criação de
ministérios novos por lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, nós
poderemos hoje – ela está na quarta sessão – fazer a
quinta sessão... Aliás, a Secretária-Geral da Mesa me
comunica que hoje será a quarta sessão de discussão,
porque ontem não houve sessão...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Se puder ser incluído na Ordem do Dia, perfeito. Porque poderíamos, então, cumprir o interstício da
quarta sessão e, na próxima deliberativa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Nós a colocaremos na Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – ... estaremos em condições de votá-la...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com muita satisfação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – ... quando tivermos um quórum qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque e
Senador Capiberibe, na sequência.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente, voltando ao Plano Nacional de Educação, ao longo da discussão do Plano aqui,
nas diversas comissões, fui apresentando uma sucessão
de emendas com o objetivo do que para mim parecia
um avanço da proposta do PNE em relação a algo mais
ousado que não apenas visasse melhorar aos pouquinhos o sistema carcomido da educação, que todos nós
sabemos da situação em que ele está, não é novidade.
Eu fui tentando, mas não fui bem sucedido. As
diversas sugestões de emendas foram sendo recusadas. Em função disso, eu não poderia deixar de trazer aqui uma emenda substitutiva a que eu pedi uma
prioridade, e eu quero saber como será tratado isso.
A minha intenção é clara: mostrar que neste momento
em que a gente quer mudar a educação brasileira, o
caminho são as duas propostas que aí estão, ou uma
terceira, de um avanço bem comportado, tímido, ou
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por que não debatermos a possibilidade de algo mais
ousado, mais radical, como eu proponho através da
ideia da federalização da educação de base.
A pergunta é: como será tratado o meu requerimento de prioridade para a discussão da minha emenda substitutiva?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador Cristovam Buarque que o procedimento regimental
será o seguinte: primeiro, nós designaremos um relator,
e estamos tentando fazer isso em comum acordo com
os Líderes partidários, e esse relator dará pareceres
sobre a Emenda nº 4 e a Emenda nº 5, que são de V.
Exª. A partir daí, prosseguiremos a votação. Vamos
suspender por 15 minutos para tentar... Em seguida,
retomaremos a discussão do...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Primeiro, o Senador Capiberibe; em seguida, V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente, quero solicitar a V.
Exª que coloque em pauta o PLC nº 95, de 2013. É
que na segunda-feira haverá uma sessão solene em
homenagem ao ambientalista Chico Mendes aqui na
Casa, e no dia 22 completa 25 anos do assassinato do
mártir do meio ambiente da Amazônia. Seria a oportunidade de nós aprovarmos hoje, pois já foi pedido o
regime de urgência na Comissão de Educação, e solicito que seja colocado em pauta para que possamos
votar ainda hoje.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, além do apoio irrestrito
à manifestação de Capiberibe, é um requerimento de
nossa autoria assinado por todos os demais Senadores, exceto o próprio Relator, que se manifestou mas
que também é autor, digamos assim, do requerimento
de urgência em relação a Chico Mendes.
Mas eu queria propor a V. Exª que, antes de
suspendermos os trabalhos, se não houver nenhuma
objeção de nossos colegas Líderes, possamos votar
o projeto que, na verdade, é do Conselho Nacional
de Justiça do Trabalho, o Projeto nº 85, pronto para
ser votado. É importante, pois estrutura um órgão que
busca fiscalizar o Judiciário. Lamentavelmente, ainda
estamos pendentes de uma estrutura capaz de fiscalizar adequadamente o Poder Judiciário, e o que se
construiu foram esses conselhos, a que temos dado
muita importância aqui no Congresso Nacional. Portan-
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to, pediria a V. Exª, se não houver objeção dos nossos
pares, que possamos votar essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O projeto de lei a que V. Exª se
refere está pronto para a Ordem do Dia, está incluído
também na Ordem do Dia.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pode ser votado antes do intervalo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção de Liderança...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Porque não há objeção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O ideal seria que deixássemos
essas matérias para a retomada da Ordem do Dia,
daqui a pouquinho.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Vamos retomar logo com o PNE de
uma vez, para engatarmos a marcha certa, se não
houver objeção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O Senador Inácio Arruda pede-nos para, não
havendo objeção, apreciarmos...
Senador Aloysio Nunes. Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu estava ouvindo
uma opinião do nobre Senador Eduardo Lopes, uma
questão doutrinária e grave. Qual é a questão que está
sendo colocada, se V. Exª puder me atualizar? Eu estava discutindo o PLC nº 122, de modo que me distrai
um pouco do andamento da sessão. Qual é a questão
colocada, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Inácio Arruda pede-nos, se não houver objeção da Casa, nós apreciarmos
o Projeto de Lei da Câmara nº 85, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da
Secretaria do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu não tenho objeção, Sr. Presidente.
Deve ter parecer do CNJ, evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos examinar. Vamos
levantar a informação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu não tenho objeção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito.
Senador Inácio Arruda.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Consultados
os Líderes e não havendo objeção, eu pediria que fosse
mesmo antes do intervalo, porque depois desse intervalo será o PNE; iremos firmes com o PNE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu gostaria de comunicar ao
Senador Aloysio que há, sim, no processo o Parecer
do Conselho Nacional de Justiça.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu não faço nenhuma objeção.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 85, de 2013 (nº 4.217/2012, na
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Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho.
O parecer do Senador Antonio Carlos Valadares é favorável.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão do projeto e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

700

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Aproveito a oportunidade para
comunicar ao Senado Federal e ao País que a sessão
simbólica destinada à devolução do mandato presidencial de João Goulart será realizada na quarta-feira, dia
18, às 15h.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Próximo item da pauta.
Nós vamos proceder como pediu o Senador José
Agripino.
Item 11:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Quarta 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
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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.
Discussão da proposta.
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós queremos registrar, com
muita satisfação, a presença, em nossas galerias, de
cidadãos de todo o País que vieram, evidentemente,
acompanhar o item 4 da nossa Ordem do Dia – o PLC
nº 103, de 2012, Plano Nacional de Educação. Sejam
bem-vindos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos, conforme acertado, suspender a Ordem do Dia.
Voltamos à lista de oradores, enquanto nós retomamos a discussão com relação ao procedimento
de votação do PNE.
Voltamos à lista de oradores.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro, com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na última quinta-feira,
5 de dezembro, o Hangar Centro de Convenções da
Amazônia recebeu um grande evento, que reuniu lideranças do PSDB e mostrou, com clareza, o sentimento
que temos hoje em nosso Estado, que é a angústia e
a expectativa por mais respeito do Governo Federal
com o povo paraense.
Quase três mil pessoas foram receber, de forma
calorosa, o Presidente Nacional do PSDB, Senador Aécio Neves, que ouviu as reivindicações das lideranças
do Partido durante o Encontro Regional da Amazônia
Oriental. Esse é o quinto encontro regional que o Presidente do PSDB faz em todo o Brasil.
Antes do evento, Aécio Neves passou pelas ruas
de Belém, concedeu entrevista na sede das Organizações Romulo Maiorana e então, já no Hangar, reuniu-se
com JPSDB, a juventude tucana do Pará, sem dúvida
uma das mais aguerridas de todo o Brasil, onde então ouviu o Presidente da JPSDB de Belém, Gabriel
Chaves e o Presidente em exercício da JPSDB Pará,
Renato Smith.
Em seguida, com certa dificuldade por conta da
quantidade de pessoas que queriam se aproximar e
tirar uma foto com o Senador Aécio, iniciamos o encontro, com a presença de centenas de lideranças.
É difícil citar todos os presentes, mas deixo o registro, em nome do próprio Governador Simão Jatene,
das dezenas de prefeitos de todo o Estado, em especial
dos Prefeitos Zenaldo Coutinho, de Belém; Alexandre
Von, de Santarém; Manoel Pioneiro, de Ananindeua;
além do Senador Mário Couto, os Deputados Federais
Wandenkolk Gonçalves; Nilson Pinto; Wladimir Costa,
pelo Partido Solidariedade; além de deputados estaduais do PSDB do Pará, vereadores de todos os Estados
e demais lideranças.
Nos pronunciamentos, colocamos a necessidade
de revisão do Pacto Federativo, cuja distorção e enfraquecimento pelo Governo Federal atinge principalmente Estados que estão em desenvolvimento, como
é o caso do Estado do Pará.
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Entre os temas, foi citado o trabalho desenvolvido para a revisão do marco regulatório da mineração,
que conta com a atenção total das Bancadas de Minas Gerais e do Pará, e obras estruturantes, como o
asfaltamento das rodovias federais no Estado e o uso
do nosso potencial fluvial para a efetiva participação
das hidrovias entre os modais de transporte. Também
foi colocada na reunião a necessidade – e falarei mais
à frente no pronunciamento – de um tratamento diferenciado por parte da União para a Ilha do Marajó.
Em linhas gerais, todos cobramos mais respeito
e dedicação da União em fazer com que o Pará seja
beneficiado pelas suas riquezas, e não apenas explorado, penalizado e prejudicado como é hoje.
No final, foi a vez do nosso Presidente do PSDB
nacional, Senador Aécio Neves. Entre os temas abordados, Aécio destacou o quanto o PT perdeu a capacidade
e a autoridade de conduzir um projeto transformador
de Brasil, porque se contenta única e exclusivamente com um projeto de poder. Num tom emocionado, o
Presidente do PSDB, Senador Aécio Neves, saudou
as lideranças do Estado e relembrou a primeira vez
que esteve em Belém do Pará.
Foi com meu velho tio Tancredo com quem
vim pela primeira vez a Belém há quase trinta anos, no momento em que ele tinha sobre
seus ombros a responsabilidade de nos fazer
reencontrar com a democracia e com a liberdade. Desde lá, um profundo afeto me ligou
ao Estado do Pará, seja por sermos Estados
irmãos em razão da nossa principal matriz econômica, que é o minério, mas também por nós
sermos Estados com enorme tradição cultural
e religiosa, e Estados onde os valores para
todos nós são extremamente caros. Falo isso
porque sempre buscarei inspiração nos bons
exemplos na gestão do Governador Jatene e
dos demais companheiros prefeitos.
O Presidente Senador Aécio Neves, Senador
Edison Lobão Filho, também criticou o atual modelo
econômico, com crescimento baixo e inflação alta,
gerando absoluto descrédito do Brasil perante os investidores de dentro e de fora.
Afinal, nós do PSDB somos o Partido da estabilidade da moeda, da modernização da economia, da
responsabilidade fiscal. E o PT, lamentavelmente, se
transformou no Partido que está destruindo esses pilares fundamentais da nossa economia.
Abordando os temas nacionais, o Senador Aécio
Neves comentou também aquilo que mais incomoda
os paraenses. Muitas das questões agrárias de regularização fundiária, das obras de infraestrutura e de
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tantas outras são definidas em gabinetes fechados de
Brasília, sem ouvirem a voz do povo paraense.
Também não poderia faltar a questão da mineração. Sobre este assunto, Aécio Neves destacou a luta
empreendida por nós, aqui, no Senado Federal, e o
esforço do Governo em atrasar sucessivamente a discussão do tema. Mandou apenas este ano a proposta
ao Congresso, mas a votação é adiada de forma sistemática. Com isso, perdemos verbas para os nossos
Estados todos os dias.
Outro ponto abordado é o plano de desenvolvimento sustentável do Marajó, lançado em 2006, pelo
ex-Presidente Lula. A propaganda e a pirotecnia prometiam uma revolução no Marajó, com investimento
da ordem de R$2 bilhões. Mas o que foi feito? Quase
nada. Esse plano é o péssimo exemplo da forma como
os governos Lula e Dilma tratam o Pará.
Encerrando o encontro de forma cívica e emocionante, cerca de três mil presentes cantaram junto com
o Governador Simão Jatene o Hino do Pará.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz esse
relato para transmitir ao restante do Brasil os momentos emocionantes, festivos e de enorme esperança,
que tomaram conta na tarde do dia 5 de dezembro
em Belém do Pará.
Mais do que acreditar nas pesquisas que mostram o quanto a população brasileira deseja mudança,
acreditamos no olhar e no sentimento das pessoas,
da nossa gente.
E foi emocionante ver o quanto a presença do
Senador Aécio Neves desperta entusiasmo e garra em
nossa gente, cansada de ser maltratada e desprezada
por este Governo que aí está. Sem dúvida, assistimos
em Belém ao fortalecimento desse sentimento de que
o Brasil precisa e vai encontrar um novo rumo, com
mais respeito pelos Municípios, pelos Estados e por
todos os cidadãos deste País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Agradeço o Senador Flexa Ribeiro.
Convido para fazer uso da palavra, na condição
de Líder, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero registrar, uma vez mais, em meu nome e do meu
Partido, as condolências pela morte do grande Nelson

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93599

Mandela, militante da causa socialista, membro do Partido Comunista da África do Sul, criador, juntamente
com o partido, do Congresso Nacional Africano, que é
uma organização que recepciona inúmeras correntes
político-partidárias de esquerda, entre elas o Partido
Socialista, um Partido Social-Democrata e também o
Partido Comunista da África do Sul.
O povo daquela nação extraordinária se levantou
com Nelson Mandela; o seu país viveu momentos, primeiro, de dar fim ao apartheid; segundo, de unir o povo
da África do Sul; depois, da busca do desenvolvimento. E sobretudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Nelson Mandela, corajosamente, levantou a bandeira
da educação e do esporte. Foi Mandela que chamou
todos, na África do Sul, para a prática esportiva como
fator também de unidade e de integração do seu país.
E, entre esses grandes eventos esportivos que foram
parar na África do Sul, esteve a Copa do Mundo de
2010, como fator de integração, como fator de elevação
da autoestima do povo daquela grande nação africana.
Portanto, Sr. Presidente, não poderíamos jamais
deixar de registrar a nossa admiração, o nosso apreço
e oferecer as condolências a esse grande povo sul-africano.
Está na mesa requerimento de minha autoria que
propõe que o Senado desloque uma missão para fazer
com que as condolências do Senado sejam feitas diretamente à família de Mandela e ao governo daquele
país, porque acho que é assim que nós devemos agir.
O Congresso Nacional, através da sua Presidência, da
Mesa do Congresso e da Mesa das duas Casas, num
fato como esse, deve imediatamente destacar uma
missão para fazer uma visita, que tem caráter humanitário e, sobretudo, o caráter da solidariedade. Além
disso, evidentemente, tem natureza política, reforçando
o caminho que a África do Sul tomou em suas mãos
na defesa do progresso.
Hoje esse grande país, a África do Sul, é membro
dos BRICS, que reúne os países emergentes: Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul. É uma grande
conquista também do povo africano estar dentro de
um grupo de países que anseia pelo desenvolvimento e pelo progresso de sua nação, pelo aumento da
qualidade de vida.
Mas, Sr. Presidente, a principal razão da minha
inscrição no dia de hoje é destacar o trabalho, o esforço, o empenho de todos os setores da sociedade
brasileira, mas, evidentemente, temos que sublinhar
alguns desses, que quero registrar pelo acompanhamento diuturno dessa matéria, que completou três anos
de tramitação no Congresso Nacional, que é o Plano
Nacional de Educação.
(Soa a campainha.)
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Quero registrar o trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, diuturno, permanente, acompanhando todas as sessões
na Câmara e aqui no Senado, nas três comissões em
que tramitou essa matéria; da Associação Nacional
dos Pós-Graduandos, que também esteve presente em
todas as reuniões de debates das nossas comissões;
da União Nacional dos Estudantes, não só presente
nas mesas de debate, não só presente no diálogo na
Câmara Federal, mas presente aqui no Senado Federal
para destacar questões centrais da educação, entre
elas a denúncia da mercantilização da educação em
nosso País e na própria América do Sul, chamando a
atenção dos Srs. Deputados, Senadores e Senadoras
para esse alvo de negócios em que se transformou...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... no nosso País, destacando na sua
discussão, no seu debate...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... a necessidade de que recursos públicos sejam destinados para a escola pública, ao mesmo
tempo em que incentivou programas que permitiram o
avanço da sociedade brasileira, como o caso do ProUni,
que comprou vagas, negociou vagas na rede privada
frente aos impostos que essas instituições tinham que
pagar ao Governo Federal e também aos governos estaduais e municipais. Então, essa negociação permitiu
a existência do ProUni.
Também destacou o Pronatec. Não há nenhuma
dessas organizações que deseje que o Pronatec seja
desmontado, aniquilado. Pelo contrário. Mas a UNE,
juntamente com a União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas, destacou esse empenho nosso que
deve dirigir recursos públicos para a educação pública em nosso País.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, essa passagem de
abertura, porque a matéria está sendo tratada, está
sendo discutida, são os últimos acertos para ver se
chegamos a um acordo que permita um atendimento conjunto das emendas; mas, antes que a matéria
chegue aqui, o debate já se iniciou, porque debatemos
muito nas nossas comissões técnicas.
Quero destacar o trabalho das mães, pais e dos
jovens, adultos, crianças e velhos que têm necessidades especiais e que atuaram nas nossas comis-
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sões, buscando defender suas posições, destacando
o debate em torno de um artigo que ganhou relevo na
discussão do Senado Federal, minha cara Senadora
Vanessa Grazziotin.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Esse debate, é evidente, merece toda
a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso cuidado
e o nosso zelo; por quê? Porque, neste Plano, que
completou três anos de debate no Senado Federal,
pela primeira vez, embora a Constituição, o comando
maior, buscasse determinar, não havia a recepção por
parte do Governo, especialmente do Governo central,
da União.
Então, é a União Federal, é o Governo Federal
que, no Plano Nacional de Educação, também indica
que é preciso universalizar esse direito. Todos com
necessidade especial têm que ser recepcionados no
serviço público, no Poder Público, sem prejuízo de
nenhuma organização que, ao longo da história, tem
se dedicado ao atendimento das pessoas que têm necessidade especial no nosso País.
Então, as APAEs, as demais organizações, que
lidam...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ...com todo tipo de pessoas que têm
deficiência, seja ela qual for, vão ser amparadas, vão
ser defendidas, mas a questão fundamental é que o
Governo do nosso País adotou essa questão como uma
questão do Estado, da nossa Nação, do nosso País.
Essa não é mais uma questão para uma organização social, para uma organização não-governamental,
para uma entidade, não. Essa é uma questão do Brasil, do País, do Estado brasileiro, sem prejuízo dessas
destacadas organizações do povo que, com afeto,
com carinho, com empenho, se dedicaram à defesa
da nossa juventude, do nosso povo que precisava de
uma atenção especial.
Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eu quero destacar esse trabalho extraordinário que foi
desenvolvido nas nossas...
(Interrupção do som.)
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta
o Senador Inácio Arruda pelo belo pronunciamento.
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V. Exª recebeu a benevolência do Senador Davim, que estava aqui conduzindo os trabalhos neste
momento.
Convido, para fazer uso da tribuna, como orador
inscrito, o Senador Humberto Costa, que já está ansioso, esperando pela sua vez de falar, porque, de fato,
aqui há umas falas muito além do tempo.
Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Pois é, Presidente. Quem se inscreve, muitas vezes, fala depois de todo o mundo. Tem
que haver no novo Regimento uma mudança nisso aí.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado
– queria enviar uma saudação para uma ativa espectadora da TV Senado lá de Pernambuco, D. Lia Galvão
–, no dia de hoje, destaco que, na última quinta-feira,
estive no Município de Tatuí, no interior do Estado de
São Paulo, onde o Governo Federal fez a entrega de
363 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu 192) a 199 Municípios de 18 Estados.
Esse anúncio foi feito como parte da comemoração dos
dez anos de criação do Samu, e Tatuí sediou o evento
porque é onde está situada a fábrica que tem feito, ao
longo do tempo, as ambulâncias do Samu.
Esses veículos entregues resultaram de um investimento de R$50 milhões, além do repasse de R$35,8
milhões para custeio, mostrando claramente o empenho
do Governo Federal para o fortalecimento da Política
Nacional de Atenção às Urgências.
Assim, a população ganha com um atendimento
e um transporte de urgência qualificados. Como resultado dessa iniciativa planejada, estruturada e vitoriosa,
menos brasileiros vítimas de acidentes morrem em
nosso País, sendo que aqueles cidadãos acidentados
que vão para o hospital passam menos tempo internados e são cada vez menos frequentes as sequelas
decorrentes da falta de socorro precoce.
Atualmente, existem, no Samu, 3.041 ambulâncias e 182 Centrais de Regulação. O programa já
cobre 72% da população do nosso País. São aproximadamente 140 milhões de brasileiros atendidos em
2.660 Municípios. Há dez anos, quando lançamos o
programa – época em que eu era Ministro da Saúde
e tive a alegria e o orgulho, aliás o tenho até hoje, de
ser o criador do Samu –, eram 309 ambulâncias em
funcionamento, atendendo 25 milhões de habitantes,
13% da população.
Durante esses 10 anos, o número de ambulâncias aumentou quase dez vezes, e a cobertura do
serviço cresceu 440%. Os recursos disponibilizados
pelo Ministério da Saúde para o Samu subiram mais
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de 880%, passando de R$90 milhões para R$884 milhões por ano.
Apenas este ano, o Governo Federal aumentou
em 19% a verba repassada a Estados e Municípios
para a manutenção do serviço. O montante subiu de
R$744 milhões para os R$884 milhões em 2013. Os
investimentos também tiveram um incremento por
parte da União. São recursos destinados à compra de
equipamentos – como ambulâncias terrestres, aéreas
e aquáticas – e à construção e ampliação de Centrais
de Regulação de Urgências, que são os locais onde
ficam as ambulâncias, os profissionais e as telefonistas do 192.
O Samu foi lançado, como disse, em 2003 – à
época eu era Ministro da Saúde do Governo do Presidente Lula –, e faz parte da Política Nacional de
Atenção às Urgências, que busca estruturar a rede de
urgência e emergência no País. Essa política ajuda a
organizar o atendimento na rede pública com o objetivo de melhorar a prestação de socorro à população
em casos de urgência.
Por meio do Samu, o Governo Federal buscou
alcançar, nos últimos 10 anos, objetivos muito claros:
reduzir o número de óbitos, o tempo de internação
em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de
socorro precoce.
Desde a publicação da portaria com a Política
Nacional de Urgência e Emergência, há 10 anos, o
objetivo tem sido o de integrar a atenção às urgências.
A atenção primária, hoje, é constituída pelas Unidades
Básicas de Saúde e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível intermediário de atenção fica ao encargo
do Samu 192, das Unidades de Pronto Atendimento,
as UPAs, e o atendimento de média e alta complexidade indicado para os hospitais.
O Samu funciona 24 horas por dia com equipes
de profissionais como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores que atendem às
urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica,
cirúrgica, ginecológica, obstétrica e de saúde mental
da população. O Samu realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: na via pública, na residência das pessoas, na Região Amazônica
e em tantos outros lugares onde nós todas as vezes
observamos a presença de uma ambulância do Samu.
As centrais de regulação têm o papel de orientar aqueles que procuram o atendimento do Samu,
ao mesmo tempo em que define a gravidade daquela
situação e, a partir dessa definição de gravidade, encaminha o atendimento adequado e compatível com
essa situação de gravidade.
O bom funcionamento do Samu demandou a estruturação do atendimento em rede. A Rede de Aten-
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ção às Urgências e Emergências passou a articular
e integrar todos os equipamentos a fim de ampliar
e qualificar a assistência humanizada e integral aos
usuários em situação de emergência e urgência nos
serviços de saúde de forma ágil e oportuna.
Não há, Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em qualquer família deste País, alguém que já
não tenha utilizado os serviços do Samu. E quem utiliza
esses serviços, com toda certeza, sai com excelente
avaliação, sai sempre satisfeito com o atendimento
que foi realizado. Milhares e milhares de vidas foram
salvas no Brasil, nesses últimos 10 anos, por conta da
existência do Samu, porque antes do Samu não havia
o atendimento pré-hospitalar. Quem era atropelado,
quem sofria um ataque cardíaco ou um derrame cerebral na sua própria casa ficava na dependência de ser
levado de táxi, o que muitas vezes não era possível.
Hoje, o Samu vai ao local. Os profissionais do
Samu são treinados inclusive para a realização de
atendimento de maior gravidade no próprio local. Em
acidentes com múltiplas vítimas, por exemplo, chega lá
o serviço do Samu e atende às pessoas que estão lá
naquela situação, estabilizando a condição de saúde
dessas pessoas para que elas possam...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) –... ser encaminhadas sem risco para
os hospitais.
É um modelo inspirado no Samu francês. E hoje
o próprio sistema de saúde francês reconhece que o
Samu brasileiro teve avanços até maiores do que os
do Samu do país ao qual eu me referi aqui, a França.
Portanto, registrar os 10 anos do Samu é, para
mim, motivo de muita alegria, não somente por ter sido
o criador desse programa e me sentir orgulhoso por
ver o Samu atuando em cada cidade deste País por
onde ando, mas, principalmente, por registrar aqui que
ele é resultado da preocupação social que sempre...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) –... teve o nosso governo, do Presidente
Lula, da Presidenta Dilma, numa demonstração clara
de que a nossa preocupação é com as pessoas.
Antes do Samu, somente aqueles que tinham
determinados planos de saúde podiam ter um atendimento pré-hospitalar, porque nem todo plano de saúde garante o atendimento domiciliar ou em via pública
como faz o Samu, mas o Samu veio para viabilizar,
para ricos e para pobres, para toda a população do
nosso País, a oportunidade do atendimento emergencial pré-hospitalar.
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É um dos maiores programas de inclusão social
que nós temos no nosso País hoje, um dos mais bem
avaliados programas do Governo Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) –... que, sem dúvida, ao lado desse
grande avanço que nós tivemos agora, no Governo
da Presidenta Dilma, que foi a criação e a aprovação,
por este Congresso, do Programa Mais Médicos, vai
mostrando a prioridade, a atenção que o Governo do
PT dedica à saúde da população brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidenta e Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
de Apoio ao Governo/PCdoB – AM) – Cumprimentando o Senador Humberto Costa, que, inclusive, procura
falar muito dentro do tempo e, assim, colaborar com
os seus colegas Parlamentares, convido a fazer uso
da palavra, pela Liderança do PSB, a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar
agradecendo ao Líder do meu Partido, Senador Rodrigo Rollemberg, pela oportunidade de falar pela Liderança num momento tão importante que nós temos
na tarde de hoje no Senado, quando nos preparamos
para votar o Plano Nacional de Educação, que, neste
momento, se encontra em negociação entre Líderes
e o Relator desta matéria no Senado e que significará
uma importante vitória dos movimentos organizados na
luta pela educação pública e gratuita em nosso País.
Sua aprovação, hoje, aqui, faz com que nós todos tenhamos esperança de que suas metas se transformem
em realidade o mais rapidamente possível na vida das
crianças e dos jovens do nosso País.
Ontem, Srª Presidente, 10 de dezembro, foi o dia
de se comemorar os 65 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, documento promulgado há mais
de seis décadas, ainda sob o impacto dos horrores da
segunda grande guerra, e que permanece como um
dos mais importantes já produzidos visando o reconhecimento e a observância dos direitos fundamentais
da pessoa humana.
Quero, neste momento, também saudar o Fórum
Mundial de Direitos Humanos, que se iniciou no dia de
ontem, aqui, em Brasília, organizado pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República, pela
sociedade civil e por organizações internacionais, com
mais de 10 mil inscritos e 80 países presentes que discutem o rumo da luta dos direitos humanos no mundo.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem
sido de capital importância para a aplicação desses
mesmos direitos em todo o mundo e de condenação
às violações dos direitos humanos. Consolida-se no
Planeta a ideia de que o respeito aos seus princípios é
um marco civilizatório e condição básica para a construção de um mundo mais justo e igual para todos.
Em nosso País, apesar dos insistentes esforços
de diversos governos na área dos direitos humanos,
ainda persiste um grande número de pessoas que encontram dificuldades no exercício de sua cidadania e
de seus direitos fundamentais.
Superar essa situação exige a participação não só
do Estado, a quem cabe à responsabilidade primordial,
como também de toda sociedade, por suas entidades
e organizações, para que se possa garantir, mais do
que um marco legal e de cidadania, uma cultura de
tolerância, de solidariedade e de paz.
Apesar de não estabelecer obrigações jurídicas
aos Estados signatários, a força da Declaração Universal dos Direitos Humanos está fundada em uma visão
ética e política de construção de uma nova humanidade
com liberdade, igualdade e dignidade.
Quis o destino que essa data coincidisse com as
homenagens fúnebres ao grande líder africano Nelson
Mandela. Num momento histórico em que tanto se reclama por ética na política em todo o mundo, o sorriso
largo de Madiba parece nos iluminar com a esperança
e a força de seu exemplo.
Ao assistirmos às unânimes manifestações de
pesar de líderes de todos os governos do Planeta,
certamente ficaria difícil para um jovem que não tenha
vivido aqueles turbulentos anos 70 e 80 compreender
como pode reunir tanto consenso aquele que foi, um
dia, o mais antigo prisioneiro político do mundo.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Líder da resistência armada organizada
pelo Congresso Nacional Africano, foi preso por uma
operação partilhada entre a CIA norte-americana e a
polícia política do Apartheid, condenado à prisão perpétua, em 1964, acusado de subversão e alta traição
ao seu país. Seguiram-se 27 anos de confinamento
nos cárceres sul-africanos. Durante todo esse período,
foi taxado como terrorista pelas autoridades governamentais da África do Sul e das principais potências
ocidentais. Por diversas vezes esses países, em nome
da Guerra Fria, obstaculizaram, na Organização das
Nações Unidas, moções de condenação ao regime do
apartheid e de sanções econômicas àquele governo.
Mas as cenas dos constantes massacres das populações negras nas favelas e guetos foram provocando
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um crescente clamor na opinião pública mundial que,
somado às fortes pressões do partido do Congresso
Nacional Africano, em luta permanente, levou, finalmente, ao fim do regime racista. Madiba foi libertado
em 11 de fevereiro de 1990.
E é nesse momento que Mandela surpreende
o mundo. A voz que se escuta não é de rancor ou de
vingança. Numa história cheia de exemplos em que os
discursos mudam conforme a posição do líder político
quanto ao poder, ele prega, coerentemente, os princípios da democracia, da igualdade, da fraternidade e
da justiça social. Ele propõe um futuro de conciliação
e paz para o seu povo.
Quatro anos depois de sua libertação, eleito presidente, afirma, em seu discurso de posse, em 10 de
maio de 1994:
Esta união espiritual e física que partilhamos
com esta pátria comum explica a profunda dor
que trazíamos no nosso coração quando víamos o nosso país despedaçar-se num terrível
conflito, quando o víamos desprezado, [quando o víamos] proscrito e isolado pelos povos
do mundo, precisamente por se ter tornado a
sede universal da perniciosa ideologia e prática do racismo e da opressão racial.
É esse Mandela lutador, destemido e exemplo
de integridade ética e política que queremos, neste
momento, homenagear. É esse genuíno combatente
pelos direitos humanos que quero reverenciar na coincidência dessas datas, de sua passagem e do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Acredito que a maior homenagem que esta Casa
pode prestar neste momento seria a da instalação
imediata da CPI que requeremos para investigar e
determinar as causas do extermínio de nossa juventude negra, essa chaga cotidiana que, assim como o
apartheid, no passado, ofende a nossa humanidade e
o nosso status civilizatório entre as Nações.
O exemplo de Mandela nos anima de que será
possível o dia em que teremos, em nosso País, uma
sociedade igualitária, sem ódios ou preconceitos, um
Brasil de justiça e de paz, portanto um país sem racismo. Esta CPI, certamente, poderá dar uma contribuição
essencial para esse futuro.
Muito obrigada, Presidente, pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
de Apoio Governo/PCdoB – AM) – Parabéns também
pelo pronunciamento em homenagem a Mandela.
De uma forma extremamente feliz, Senadora Lídice, V. Exª relembrou que exatamente no período da
comemoração dos direitos humanos, no Dia Mundial
dos Direitos Humanos, é que tivemos essa perda de
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Mandela. Mas, sem dúvida nenhuma, o seu símbolo,
a sua luta ficará nas mentes, nos corações e no cotidiano de todos os povos.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
S. Exª não se encontra.
O próximo orador é o Senador Casildo Maldaner. V. Exª fala pelo tempo regimental de dez minutos,
Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cara Senadora Vanessa Grazziotin,
que preside esta sessão, e caros colegas, vou fazer
algumas considerações, embora em breves minutos,
mas não podia deixar de fazê-lo, em relação à responsabilidade na Administração Pública.
São diversos os fatores que reduzem a competitividade no Brasil. Repito: são diversos os fatores que
reduzem a competitividade no Brasil. Impostos elevados, carências de infraestrutura e o excesso de burocracia são alguns deles, que derivam de uma elevada
participação do Estado na economia nacional.
O doutor em economia Alexandre Rands Barros
defendeu, em artigo publicado na imprensa, a adoção
do conceito de accountability no setor público como
alternativa para mitigar o problema.
A expressão, de origem inglesa, cuja tradução
mais próxima seria ‘responsabilização’, define a obrigação de indivíduos e organizações de prestar contas de seus atos aos outros, à sociedade. Ou seja, é
a obrigação do agente público prestar contas de seus
atos, para que possa ser responsabilizado por eles,
em plena harmonia com os preceitos do Estado democrático de direito.
Não é de hoje que perseguimos uma ampliação
da transparência na gestão pública. Nos últimos anos,
inegavelmente, avançamos de forma considerável,
apesar de ainda estar distante do ideal. Mas é fato que
os cidadãos têm mecanismos para acompanhar mais
proximamente a atividade de seus representantes, e
dando seu retorno. Ele pode ocorrer de forma imediata, através da opinião externa, por meio de canais de
comunicação com as mídias sociais ou, simplesmente,
em seu momento máximo de avaliação e participação
democrática – o voto nas urnas.
No âmbito da fiscalização horizontal, temos ação
das instituições de controle, com o Ministério Público,
Tribunais de Contas, Agências Reguladoras e órgãos de
controle interno, com atuação cada vez mais presente.
Ainda há deficiências cuja solução deve ser perseguida constantemente, mas não podemos negar
a realização de um trabalho de crescente eficiência.
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Barros, contudo, vai mais longe, Sr. Presidente,
caros colegas, e sugere a implantação de mecanismos
de responsabilização não apenas para os agentes políticos eleitos, mas para todos os servidores públicos,
sejam eles efetivos, comissionados ou escolhidos
pelo voto popular.
Cita, como exemplo de um instrumento viável
de responsabilização, a criação de uma espécie de
tribunal bipartite, para assegurar que os funcionários
respondam por seus atos. Qualquer cidadão que se
sentisse lesado por uma ação de servidor público poderia recorrer a essa corte. Caso o questionamento
fosse acatado, o réu teria que arcar com os prejuízos.
Funcionários públicos, fossem eles fiscais ou
gestores de serviços ofertados ao setor público, poderiam ser responsabilizados por multas e autuações
aplicadas ou custas processuais, caso esse tribunal,
tendo sido acionado, julgasse sua ação improcedente.
Para o autor, tais medidas trariam maior equilíbrio nas relações entre os setores público e privado,
pois os funcionários públicos teriam mais responsabilidade com o segundo, por conta da possibilidade de
enfrentar os tribunais.
Há, contudo, mais um elemento que deve ser
adicionado nessa conta, com execução concomitante.
Trata-se, especificamente, do estabelecimento de metas de produção no serviço público, seja no Executivo,
Legislativo ou Judiciário.
Todos nós já ouvimos relatos dramáticos da longa espera a que são submetidos os cidadãos quando
apresentam suas demandas cotidianas ao Poder Público. Processos na Justiça arrastam-se por longos anos,
sem que a prestação jurisdicional ocorra.
Ao solicitar uma licença ambiental, uma autorização de construção, uma certidão ou documento qualquer Brasil afora, é preciso uma paciência de Jó, uma
paciência de monge. Obviamente, essa não é a regra,
mas a lentidão deixa uma desagradável impressão de
que se criam dificuldades para vender facilidades. Um
país não pode conviver sequer com uma insinuação
de tal natureza, que dirá com sua efetiva ocorrência?
Dessa forma, o raciocínio do cidadão, no senso
comum, é plenamente justificado: a população paga
uma grande quantidade de impostos, sustenta um exército de servidores públicos e recebe em troca serviços
precários públicos e, pior ainda, extremamente lentos.
Precisamos implantar métodos modernos no estabelecimento e cumprimento de metas e resultados,
com gestão eficiente. Ao alcançá-los, os servidores
devem ser recompensados, dentro do melhor espírito
da meritocracia. Do contrário, os responsáveis devem
responder por suas falhas, como manda o conceito
de accountability.
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Terminando, Sr. Presidente, gestão eficiente aliada
à fiscalização e controle são ferramentas fundamentais
na permanente construção democrática. Passa por aí o
fim da impunidade e o início de um período com mais
comprometimento com a res publica e com sua relação direta com o setor privado. Ganhamos não apenas
competitividade no campo econômico, mas um inestimável progresso na consolidação de nossa cidadania.
Essas são considerações que trago na tarde hoje,
Sr. Presidente e caros colegas, porque não poderia ser
diferente. Nós precisamos ter mecanismos para aferirmos as situações de produtividade, a relação entre o
setor público e o privado, a eficiência no atendimento,
na espera de ações. Precisamos criar mecanismos
para que o nosso consumidor, o nosso contribuinte
não fique na espera por muitos e muitos anos.
Eu conheço pessoas – para finalizar, Sr. Presidente – que estão lá com seus 80 anos e dizem: “Maldaner, pelo amor de Deus” – não só em Santa Catarina,
o meu Estado, mas em outros lugares também – “eu
tenho uma ação que tramita há 30 anos” – uma ação
de previdência, por exemplo – “e eu gostaria de deixar, antes de viajar para sempre deste mundo, para os
meus filhos e netos uma coisa resolvida”. Mas a coisa
não vai, a coisa é difícil.
Então, por pleitos dessa ordem, dessa natureza,
quer no Judiciário, quer no Executivo, quer no Legislativo, nós temos que ter mais eficiência para responder
ao setor, para que as pessoas não fiquem tanto tempo
esperando por uma questão qualquer. Nós temos que
prestar contas disso.
E, aí, temos que ter parâmetros para aferir o
custo/benefício da realização sob pena de responsabilização se, em determinado tempo, as coisas não
acontecerem. Claro que há situações extraordinárias,
mas normalmente temos que responder, e não é o que
muitas vezes ocorre: ficam esperando, demandas nas
filas. Aí, não dá!
Trago estas considerações, porque nós precisamos criar esses mecanismos para melhor aferirmos
situações e atendermos questões públicas das pessoas – as pessoas em primeiro lugar nesse atendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas,
pela atenção na tarde de hoje.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner,
a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à Ordem do Dia.
Foram encaminhados à Mesa pelas lideranças
partidárias os nomes dos candidatos do Senado à
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eleição da Comissão Representativa do Congresso
Nacional, prevista pelo § 4º do art. 58 da Constituição
Federal, com mandato para o período de 24/12/2013
a 2/2/2014.
SENADO FEDERAL
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT-PDT-PSB-PCdoB-PSOL)
Titulares
Wellington Dias – PT
Acir Gurgacz – PDT

Suplentes
Rodrigo Rollemberg -PSB
Inácio Arruda – PCdoB

BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA
(PMDB-PP-PSD-PV)
Titulares
Romero Jucá –PMDB
José Sarney – PMDB
Waldemir Moka – PMDB.

Suplentes
Valdir Raupp – PMDB
Sérgio Petecão – PSD

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
(PSDB-DEM)
Titulares
Alvaro Dias

Suplentes
Aloysio Nunes Ferreira
Cícero Lucena

BLOCO PARLAMENTAR UNIÃO E FORÇA
(PTB-PR-PSC-PRB)
Titulares
Suplente
Osvaldo Sobrinho – PTB
Antonio Carlos Rodrigues – PR

Gim Argello – PTB

SOLIDARIEDADE
Vicentinho Alves – SDD
Em votação as indicações dos Líderes Partidários
para a Comissão Representativa com mandato para o
período de 24/12/2013 a 02/02/2014.
Votação das indicações.
Os Srs. Senadores que aprovam as indicações
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Declaro eleita a chapa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Recebemos da Câmara dos
Deputados o Ofício nº 3.038, de 2013, do Presidente
da Câmara dos Deputados, encaminhando a relação
dos nomes eleitos por aquela Casa para comporem
a Comissão Representativa do Congresso Nacional,
prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal, com
mandato para o período de 24 de dezembro de 2013
a 2 de fevereiro de 2014.
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São os seguintes os Deputados:

PTB
Paes Landim

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Titulares

PSC

Suplentes
André Moura

PT
José Guimarães
Odair Cunha
Ságuas Moraes

Nelson Pellegrino
Policarpo
Ricardo Berzoini
PMDB

Vago
PCdoB

João Ananias

Chico Lopes
PRP

Vaga cedida ao PR

Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Júnior Coimbra
Manoel Junior
PSDB

Carlos Sampaio
Izalci

Domingos Sávio
João Campos
PP

Vago
PSD

Jaime Martins
Moreira Mendes

Onofre Santo Agostini
Roberto Santiago
PROS

Ronaldo Fonseca
É o seguinte o Ofício na íntegra:

Vaga cedida ao PROS

Roberto Balestra
SGM/P 3038/2013

DEM
Prof. Dorinha Seabra Rezende

Onix Lorenzoni

Brasília, 11 de dezembro de 2013
Assunto: Comissão Representativa do Congresso
Nacional

PR
Anthony Garotinho
Paulo Freire
Maurício Quintela Lessa (vaga cedida pelo PRP)
PSB
Gonzaga Patriota

Isaias Silvestre
PDT

Giovanni Queiroz

Ângelo Agnolin
Bloco PV/PPS

Sarney Filho (PV)

Jovair Arantes

Arnaldo Jardim (PPS)

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que em Sessão realizada hoje, quarta-feira, a Câmara dos Deputados elegeu conforme relação anexa os
Deputados que integrarão a Comissão Representativa
do Congresso Nacional, prevista no §4º do art. 58 da
Constituição Federal (período de 24 de dezembro de
2013 a 02 de fevereiro de 2014).
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Consulto a Casa se podemos realizar uma votação de autoridade, enquanto concedemos alguns minutinhos ao Relator, o Senador Eduardo Braga, para
que ele possa apresentar seu parecer. (Pausa.)
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 101, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 101, de 2013 (nº499/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. ALCIDES GASTÃO ROSTAND PRATES, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na
República da União de Myanmar.
O parecer é da Senadora Vanessa Grazziotin.
(Parecer nº 1.486, de 2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estamos procedendo à vota-
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ção da Mensagem nº 101, relativa à indicação do Sr.
Alcides Gastão Rostand Prates para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil na República da União de
Myanmar. As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já
podem votar.
Senador Wellington Dias, tem a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro, ressalto que este foi um ano de muitas maratonas. Estamos chegando à reta final. Espero que, por
entendimento, possamos votar o Orçamento.
Sr. Presidente, eu queria convidar os Parlamentares de todos os partidos para que compareçam ao
plenário, pois está havendo a votação nominal da mensagem que indica o Sr. Alcides Gastão Rostand Prates
para o cargo de Embaixador em Myanmar.
Eu queria também, Sr. Presidente, fazer um registro importante. Nesses dias, tive a oportunidade de
visitar a parte sul do meu Estado, os Municípios de
Bom Jesus, de Redenção do Gurgueia, de Gilbués,
de Santa Filomena, de São Gonçalo do Gurgueia, de
Barreiras, de Parnaguá, de Riacho Frio, de Cristalândia, de Corrente, de Curimatá, de Avelino Lopes e
de Morro Cabeça no Tempo. Ali, entre muitas coisas
que me chamaram a atenção, Sr. Presidente, apenas
quero registrar que começa a chover em parte do meu
Estado, e chuva, no nosso Nordeste, como ocorre em
Alagoas, sempre traz alegria, pois começa a melhorar
a pastagem.
Mas quero ressaltar uma situação que me chamou muito a atenção. A Lagoa de Parnaguá, que fica
naquela cidade histórica do Piauí, onde, aliás, recebi o
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título de cidadania no último sábado, é a quinta maior
lagoa natural do Brasil. É uma lagoa que, quando está
cheia, atinge 68 quilômetros de extensão em alguns
pontos, com três ou quatro quilômetros de largura. Então, é uma lagoa muito grande, localizada no sul do
Estado. Neste ano, essa lagoa secou! Foi triste ver o
capinzal tomar conta da lagoa. O gado pastava dentro
do leito seco da lagoa.
Daqui a pouco, estaremos em uma agenda com
o Ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira,
com quem estamos tratando de uma solução não só
para Parnaguá, mas também para Avelino Lopes, para
Morro Cabeça no Tempo e para outras áreas.
É por isso, Sr. Presidente, que faço daqui um
importante apelo, como fiz hoje ao nosso Governo,
no sentido de que, no momento em que se tomam
decisões em relação ao Programa Água para Todos,
da Funasa, do Ministério das Cidades, da Codevasf
– vejo o exemplo da Funasa, que trata em parte do
esgotamento; parte dela está relacionada à água –,
possa ser priorizada a questão da água.
Sei da realidade que estamos vivendo. Outro
dia, com o Senador Eunício e com o Senador Eduardo Braga, tratamos disso com a Presidenta Dilma e
mostramos a importância de que, neste instante, depois de todo o esforço que os Municípios e os Estados
fizeram para que os projetos estivessem em condições de aprovação, não houvesse mais cortes. Acho
que, neste momento, não cabem mais cortes. Sei que
existem muitas dificuldades, mas é preciso observar,
neste instante, onde se pode cortar. Pode haver corte,
menos em uma área como essa, uma área de água.
Vi a situação de Morro Cabeça no Tempo, onde
a população estava desesperada. Em Avelino Lopes,
um poço foi aberto agora, e a população, ávida, estava
em filas para poder se abastecer. Assim foi em muitas
regiões por onde passei. Em Cristalândia, a situação
era dramática!
Então, Sr. Presidente, quero fazer esse apelo. E
tenho a certeza de que o faço em nome principalmente da Bancada do Nordeste. Pela importância do fato,
penso que não é possível neste instante irmos além
de onde fomos.
No Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas,
no próprio Maranhão e em outros Estados também
atingidos por essa dificuldade, como o Espírito Santo
e Minas Gerais, temos de garantir as condições para
o atendimento do que é prioridade. E, da mesma forma que o alimento, a água também é prioridade, tanto
é assim que o Presidente Lula implantou o Programa
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Água para Todos, e a Presidente Dilma fez uma proposta mais ousada.
Daqui, faço esse apelo, para que a Funasa, o
Ministério da Saúde, a Casa Civil, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda possam manter
esse limite máximo a que chegamos, algo em torno de
R$3,1 bilhões aplicados em áreas importantes como
essa. E é preciso priorizar a água. É essa a posição
que estamos apresentando aqui, e tenho a certeza de
que essa é uma prioridade do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu peço aos Srs. Senadores que
estão em outras dependências da Casa que venham
ao plenário. Nós estamos realizando votação nominal.
Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer aqui, publicamente, um anúncio sobre o entendimento estabelecido hoje pelas Lideranças com V. Exª.
Buscamos um entendimento para que haja o procedimento de votação do Plano Nacional de Educação,
que será a matéria a ser votada daqui a pouco neste
plenário, e concordamos em estabelecer um texto que
possa representar avanços sobre o trabalho de muitos Relatores. No entendimento com as Lideranças,
vamos apresentar, por indicação de V. Exª, o relatório
de plenário, na condição de Relator das emendas e
dos substitutivos apresentados neste plenário.
Então, peço apenas que nos dê alguns minutos,
porque nós tivemos que reformular o relatório, tendo
em vista que havia um entendimento. E, agora, acabamos de construir, de acordo com a orientação de V.
Exª, o entendimento de que serei o Relator em plenário.
Portanto, peço alguns minutos, para que possamos entregar a V. Exª e à Mesa, obviamente, o relatório com as subemendas de um plano tão importante
para a Nação brasileira, para a juventude brasileira e
para o futuro do nosso País, que é o Plano Nacional
de Educação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Peço a palavra pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a devida vênia do Líder do
Governo, como não há acordo, pelo menos com as informações que nos chegaram até agora, sobre o que
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foi construído e como tínhamos total acordo ou, pelo
menos, um maior acordo, em 90%, em relação ao texto que saiu da Comissão de Educação, apresentamos
algumas emendas à Mesa, inclusive uma emenda de
preferência para o texto que veio da Câmara. Vamos
pedir que essas emendas sejam submetidas à votação
neste plenário. Apresentamos emendas de preferência
para o texto da Câmara e emendas de modificação do
texto que foi votado.
Reitero que o entendimento nosso, do PSOL, do
Partido Socialismo e Liberdade, era o de um acordo
maior, não total, em relação ao texto saído da Comissão
de Educação. Não tenho o teor completo do texto que
saiu das conversas de agora, mas, pelas informações
que tenho, esse texto, não sendo o conteúdo total que
saiu da Comissão de Educação, não representa, pelo
menos para nós, do PSOL, a síntese do que foi avançado e do que dialoga, em especial, com a Campanha
Nacional pelo Direito à Educação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Braga e ao Senador Ricardo Ferraço.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
quero fazer um pedido a V. Exª. Já se encontra sobre a
mesa o processado do PLC nº 122, de 2013, ou melhor, do PLC nº 112, que trata da contratação, através
de concurso público, de profissionais para o IPHAN.
O IPHAN é um importante órgão brasileiro, e eu gostaria de pedir a V. Exª prioridade de votação para esse
tema, após a votação, obviamente, do Plano Nacional
de Educação, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço e, posteriormente, o Senador Cristovam
Buarque e o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
sobre a mesa, há processado que veio da Comissão
de Relações Exteriores indicando novo Embaixador
para a nossa missão diplomática em Cuba. Faz-se
necessário, Sr. Presidente, que nós possamos, até
na linha do que defendeu o Senador Eduardo Braga,
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dispor de um pouco mais de tempo, para que, além
de deliberarmos sobre o nosso novo Embaixador em
Myanmar, possamos deliberar sobre o nosso Embaixador em Cuba. Nós estamos, inclusive, na iminência
de uma visita oficial de Sua Excelência a Presidente da
República à Cuba, e se faz necessário que o Embaixador possa estar organizado para receber a Presidente.
É o apelo que faço a V. Exª, para que não percamos
a oportunidade de votar a indicação do nosso novo
Embaixador para Cuba.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos o que pede o Senador
Ricardo Ferraço. Votaremos não apenas a indicação
do Embaixador do Brasil para a República de Cuba,
como também a do Embaixador do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura (Unesco).
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque e, em seguida, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente, primeiro, quero dar apoio à solicitação do
Senador Ferraço. Creio que, de fato, é muito importante
termos o nosso Embaixador em Cuba o mais rápido
possível, até porque é um grande Embaixador o Embaixador Melantônio.
Segundo, Presidente Renan, mais uma vez, vou
insistir que continuo sem entender bem como é que
será votada a questão do PNL. Eu quero saber se eu
estou entendendo bem. Haverá um Relator para tudo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Haverá um Relator, e esse Relator dará, primeiramente, parecer sobre as Emendas
nºs 4 e 5, conforme nós tínhamos combinado. Havia, no
entanto, um procedimento que teve de ser interrompido.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Estou sabendo disso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Relator a ser designado será
o Senador Eduardo Braga; anteriormente, seria o Senador Alvaro Dias. E nós procederemos desta forma:
o Relator dará o parecer sobre essas duas Emendas,
as de nºs 4 e 5.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Mas vamos poder votar a proposta do Senador Alvaro Dias também? Ou ela nem
será considerada? Se o Relator desconsiderar as
Emendas nºs 4 e 5...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se for o caso de haver algum
requerimento de preferência, nós vamos votar, sim.

714

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Nós vamos votar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos votar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Mas creio que há esse requerimento, não é? Pelo menos, quanto à Emenda nº 5,
há um requerimento. Para a Emenda nº 5, dei entrada
ao requerimento logo cedo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós temos o da Emenda nº 4,
o da Emenda nº 5 e o do projeto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Perfeito!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente, apenas para esclarecer: a preferência é para o relatório que vem da Comissão de
Educação. Evidentemente, os autores e substitutivos
poderão requerer preferência para o substitutivo, mas
isso será deliberado pelo Plenário. Regimentalmente,
a preferência é para o texto que vem da Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A preferência regimental é da
Comissão de Educação, é do texto que vem da Comissão de Educação. No entanto, nós temos vários
requerimentos de preferência, que, como respondi ao
Senador Cristovam Buarque, serão apreciados.
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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) – Sr. Presidente, eu quero concordar com o encaminhamento sugerido pelo Líder
do Governo, Senador Eduardo Braga, no sentido de
que possamos votar imediatamente o PLC nº 112, de
2013, do qual fui Relator hoje na Comissão de Constituição e Justiça.
Esse projeto é da maior importância porque ele
faz algumas correções de nomenclaturas que permitirão ao Iphan preencher várias vagas no seu quadro
efetivo de pessoas que já foram aprovadas em concurso público, concurso público este que vence em
janeiro de 2014.
Portanto, é da maior importância para aparelhar
o Iphan, que é uma instituição da maior importância
para a preservação do patrimônio cultural e histórico
brasileiro e para que ele não perca o concurso realizado, que tem o seu término em janeiro de 2014.
Faço um apelo a V. Exª e aos demais Líderes para
que possamos imediatamente votar e aprovar o PLC
nº 112, de 2013, que é favorável ao Iphan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, Senador Rodrigo Rollemberg.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado, votar os dois embaixadores, votar o projeto referido
por V. Exª e começaremos com o PNE.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 58; NÃO, 05.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Alcides Gastão Rostand Prates para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da União de Myanmar.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, desculpe-me.
Eu me esqueci de falar que quero reivindicar a V. Exª
também a apreciação do PLC nº 95, de 2013. Já está
aprovado. Ele dá o nome de Chico Mendes como o
patrono do meio ambiente no Brasil.
Vamos ter uma sessão solene em homenagem
a Chico Mendes esta semana e, portanto, faço essa
sugestão a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção da
Casa, nós apreciaremos e, na oportunidade, faremos
um apelo para que não haja exatamente essa objeção,
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 102, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 102, de 2013, (nº 500/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. CESÁRIO MELANTONIO
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NETO, Ministro de Primeira Classe de Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil na República de Cuba.
O parecer é do Senador Eduardo Suplicy. (Parecer nº 1.487, de 2013–CRE.)
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Estamos apreciando a indicação do Sr. Cesário
Melantonio Neto para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil na República de Cuba.
(Procede-se à votação.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RB)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiro. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Davim, com a
palavra V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –
Eu queria justificar o meu voto na autoridade passada:
eu votei a favor.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR) – Eu queria registrar que, na votação
passada, eu estava aqui fora. Portanto, quero dizer que
votaria de acordo com a orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 49; NÃO, 07.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Cesário Melantonio Neto para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República de Cuba.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 104, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 104, de 2013 (nº 502/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação da Srª ELIANA ZUGAIB, Ministra
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Delegada Permanente do
Brasil junto à Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).
(Parecer nº 1.488, de 2013–CRE.)
Discussão do parecer, que teve como Relatora
a Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Anibal pela ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, enquanto os Srs. Senadores procedem à
votação dessa Embaixadora, gostaria de fazer um registro aqui, no Senado Federal.
Na última semana, aconteceu a comemoração
alusiva aos 60 anos de sacerdócio do Padre Paolino
Baldassari. Padre Paolino é o vigário de Sena Madureira
e está como vigário de Sena Madureira, no Estado do
Acre, há exatos 43 anos. Tem 60 anos de sacerdócio
e 87 anos de vida.
É uma personalidade daquelas muito raras, que
enche de orgulho o povo acriano, por ter tido a sorte
de receber esse missionário italiano que se dedicou
completamente à vida dos povos da floresta, aos rios,
à população ribeirinha dos rios Iaco, Caeté, Purus, Macauã. E, ao longo desses longos 43 anos de trabalho
missionário no Acre, em Sena Madureira, ele construiu
uma legião de seguidores, de fiéis seguidores, que fazem toda a questão do mundo de externar seu carinho
pelo Padre Paolino Baldassari.
Então, na última semana, estivemos em Sena
Madureira, com o Governador Tião Viana. Participamos
no domingo da missa que foi celebrada em homenagem aos 60 anos de sacerdócio do Padre Paulino e, ao
mesmo tempo, acompanhamos toda a programação,
inclusive um festival musical com muitas composições
e muita poesia em homenagem ao Padre Paulino. Todo
tipo de gente humilde, dos seringais vizinhos, compareceu para prestar essa homenagem ao Padre Paolino.
(Soa a campainha.)
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Eu gostaria que fosse registrado nos Anais do
Senado um poema do Sr. Jorge Martins do Nascimento. Faço questão de ler pelo menos duas estrofes
para que fique registrado no Senado o quanto o povo
de Sena Madureira e do Acre tem respeito pelo Padre
Paolino Baldassari.
Diz o poema do Sr. Jorge Martins do Nascimento:
Foi Deus Pai Onipotente, que me deu inspiração
Pra falar de certo homem, de uma grande
vocação.
Vou falar do Frei Paolino,
Que estudou desde menino para cumprir sua
missão.
Ele saiu da Itália, um país muito distante
Situado na Europa, no Antigo Continente.
Veio morar no morar no Brasil, corajoso e
varonil,
Para o bem da nossa gente.
Um grande missionário, defensor da nossa
gente,
Sempre trabalhando em prol das pessoas
mais carentes
Para os índios e colonos.
Ele tornou-se um patrono decidido e competente.
Esse grande sacerdote, de quem eu estou
falando,
Defende a verde floresta e o povo interiorano.
Conquistou grande amizade,
Com sua simplicidade e muita fé no Soberano.
São trechos do poema em homenagem ao Padre
Paolino, um dos tantos que foram recitados, ao longo
da última semana de homenagem a esse sacerdote
excepcional, que orgulha tanto o povo acriano, aos
seus 87 anos de vida e 60 anos de sacerdócio.
Fica, então, o registro, Sr. Presidente.
Peço-lhe a gentileza de transcrever, na íntegra, o
poema dedicado ao Padre Paolino Baldassari.
DOCUMENTO ENCAMINHADO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ. EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
Minha homenagem ao Padre Paolino
Foi Deus Pai Onipotente, que me deu inspiração
Pra falar de certo homem, de uma grande vocação
Cada um tem-seu destino, vou falar do Frei Paolino
Pela graça do Divino, estudou desde menino
Com tristeza ou alegria, trabalhando noite e dia

719

Dezembro de 2013

Com firmeza e decisão, bem distante da família
Mas fazendo o que devia, pra cumprir sua missão.
Ele veio da Itália, um país muito distante
Situado na Europa, um antigo continente
Sofreu crise e desafio, ao vir morar no Brasil
Corajoso e varonil, com seu trabalho imponente
Para o bem da nossa gente, sincero, honesto e
gentil.
Um grande missionário, defensor da nossa gente
Sempre trabalhando em prol, das pessoas mais
carentes
Para os índios e colonos, ele tornou-se um patrono
Pelas causas mais urgentes: Ele está sempre
presente
Mesmo sendo um estrangeiro, mas tornou-se
brasileiro
Decidido e competente.
Esse grande sacerdote, de quem eu estou falando
Defende a verde floresta e o povo interiorano
Conquistou grande amizade, no interior e na cidade
Apesar de sua idade, nos demonstra na verdade
Com sua simplicidade, muita fé no soberano.
O nosso padre Paolino, nos causa admiração
Pela sua integridade, amor e dedicação
Respeito e fidelidade, por nossa religião
Deus lhe deu muita virtude, porém a sua saúde
Não lhe mais condição, pra fazer a desobriga
Uma prática bem antiga, da sua santa missão.
Por falar na desobriga, seu trabalho rotineiro
É uma função antiga, seu desejo verdadeiro
Um serviço duro e nobre, evangelizando os pobres
Colonos e seringueiros, no inverno ou na estiada
Pelos rios e estradas, missão dura e arriscada
Seguindo numa picada, na mata desabitada
Caminhava o dia inteiro, adentrava na floresta
Pegou chuva e sol na testa, esse grande mensageiro.
Mas em tudo que ele faz, tem a proteção divina
Também cuida da saúde, entende da medicina
Tem sofrido com doença, mas nunca perdeu a
crença
Cada um tem sua sina, portanto faço homenagem
A esse homem de coragem, personalidade fina.
São oitenta e sete anos de vida bem decidida
Debaixo da proteção da Senhora Aparecida
Sempre lançando a semente, dá remédio pra
doente
Falando sempre a verdade, transmite amor e
bondade
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Pra nossa gente sofrida.
Completou sessenta anos, de vida sacerdotal
É uma missão bonita, um serviço divina!
O Espírito lhe conduz, concedendo força e luz
Para carregar a cruz, com a graça de Jesus e
do Pai celestial
Ele foi acometido de uma grave enfermidade
Mas não perdeu o sentido, apesar da sua idade
Porém o médico avisou, não ir mais pro interior
Assim lhe disse o doutor, é melhor para o senhor
Permanecer na cidade.
Evangelizar a todos, sempre foi seu ideal
Desde quando ele saiu da sua terra natal
Também vou falar na festa do grandioso arraia!
Já quiseram proibir, não sabiam que é lega!
Todo ano com certeza, mês de maio é uma beleza
Hoje é tradicional, todos costumam dizer é o bem
que vence o mal.
Como bom religioso, mostra que tem muita fé
Ele é servo de Maria, devoto dê São José
Sempre faz o que deseja, reza a missa na igreja
Ou outro lugar qualquer, muito firme e decidido
Se por Deus for permitido e ele também quiser.
Agora vou encerrar, esta minha narração
Falei um pouco do padre e sua grande missão
Por Deus e Nossa Senhora, Escrevi e fiz agora
A minha apresentação, para todos que me ouvem
Com respeito e atenção, estes versos que saíram
Da mente e do coração.
Está dado o meu recado e o meu muito obrigado
Por esta divulgação, estes versos escrevi só
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E se não ficou melhor foi por falta de informação.
Fim
Autor: Jorge Martins do Nascimento
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma
do Regimento.
Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, nós já estamos com quórum de mais de 60, e o Senador Eduardo Braga está finalizando o relatório, para votarmos
essa importante matéria, que é o Plano Nacional de
Educação.
Eu solicito a V. Exª, diante do quórum, se V. Exª
concordar, que coloquemos em votação o defensor geral, tendo em vista que estamos com quórum elevado.
Não o fizemos na semana passada porque tínhamos
medo do tamanho do quórum, mas hoje nós temos
quórum suficiente.
Se V. Exª concordar, é a solicitação que faço, em
nome do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V. Exª.
Não fizemos a apreciação desse nome na semana que passou, ou seja, a indicação do Sr. Haman
Tabosa de Moraes e Córdova, para exercer o cargo de
Defensor Público-Geral da União, porque essa indicação exige maioria absoluta. Mas vamos proceder a ela
antes de iniciarmos a apreciação do PNE.
Muito obrigado, Senador Eunício.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 54; NÃO, 7.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Embaixadora junto à Unesco.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora, por sugestão do Senador Eunício Oliveira, vamos proceder à apreciação do
Senado Federal à indicação do Sr. Haman Tabosa de
Moraes e Córdova para ser reconduzido ao cargo de
Defensor Público-Geral da União.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Eu estava aqui pronto para votar e V. Exª fechou. Eu
estava presente e votaria favorável, na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra, com satisfação, a manifestação de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 1.375, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº
1.375, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que teve como Relatora a
Senadora Ana Rita, sobre a Mensagem nº 98,
de 2013 (nº 495/2013, na origem), pela qual
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a Presidência da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. HAMAN
TABOSA DE MORAES E CÓRDOVA para ser
reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral da União.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaro encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Estamos procedendo à última votação nominal.
Em seguida, passaremos à apreciação do Plano
Nacional de Educação.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
constar aos Senadores e nos Anais desta Casa que
o jornal Gazeta do Povo, do meu Estado, jornal de
maior tiragem, divulgou ontem uma terceira pesquisa
presidencial, feita no Brasil todo. É a terceira de uma
série que um instituto de pesquisas lá do meu Estado,
o Paraná Pesquisas, tem feito.
Nós cenários colocados pelo Paraná Pesquisas,
a Presidente Dilma ganharia, nessa estimativa, as eleições já no primeiro turno, onde as intenções de voto
chegam a 47,2%. Levando-se para os válidos tão somente, ultrapassaria a casa dos 56% dos válidos. Para
registrar que esse instituto, o Instituto Paraná Pesquisas, tem feito pesquisas no Brasil inteiro, e pesquisas
presidenciais. Essa foi a terceira rodada, que mostrou
um crescimento significativo nas intenções de voto da
Presidente Dilma Rousseff.
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DOCUMENTO ENCAMINHADO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Matéria referida:
– “Sem Marina e Serra, Dilma vence no 1º
turno, diz pesquisa”; jornal Gazeta do Povo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se todos os Srs. Senadores já
votaram, vamos encerrar a votação.
Senador José Sarney, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando este interlúdio, de certo modo, inesperado,
da votação nominal que está se processando, já que
estamos chegando ao fim do ano, aproveito este momento, embora não tenha a devida isenção pela estima
e o apreço que tenho por V. Exª, mas desejo me congratular pela maneira com que V. Exª está concluindo
os trabalhos neste ano, com extrema competência,
com tranquilidade, dirigindo a Casa com o respeito e
o acato de todos nós.
Parabéns a V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço, Senador José Sarney.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT) – Presidente, só para justificar a minha ausência
e dizer que quero registrar meus votos nas votações
anteriores, já que eu estava fora do plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação do Senador Blairo Maggi.
Senador Magno Malta.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente, só para fazer o registro das
votações anteriores, que deixei de fazer, que votei com
a orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação, aliás, as manifestações, do Senador Magno
Malta.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Esta é uma votação importante, estamos apreciando a recondução do Defensor Público-Geral da
União. É uma apreciação que exige maioria absoluta,
na forma do Regimento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, só justificar o segundo
voto que, apesar de estar no plenário, terminei não
votando na escolha, por equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 48; NÃO, 9.
Três abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Haman Tabosa de Moraes e Córdova para ser reconduzido ao
cargo de Defensor Público-Geral da União.
Será feita a devida comunicação à Presidência
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – PLC nº 112, do IPHAN.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos exatamente apreciar o Projeto de Lei da Câmara nº 112, que transforma
cargos vagos do Plano Especial de Cargos da Cultura
alocados no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN).
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Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 112, de 2013 (nº 5.381/2013, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que transforma cargos vagos do
Plano Especial de Cargos da Cultura, alocados
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN.
Há sobre a mesa parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Rodrigo Rollemberg, que será publicado na forma regimental. (Parecer nº 1.489, de 2013–CCJ.)
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
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As Senadoras e os 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:
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero agradecer a V. Exª e a todos os
Líderes, de forma muito especial ao Senador Vital do
Rêgo, que, atendendo ao nosso pedido, ao pedido da
Presidenta do IPHAN, colocou ainda hoje, extrapauta,
esse projeto da Comissão de Constituição e Justiça, e
dizer da importância do preenchimento de cargos vagos
no IPHAN, aproveitando concursos já realizados, um
de nível superior, que se encerra, que tem vencimento
em 23 de janeiro de 2014, e um de nível médio, que
tem encerramento em abril do ano que vem.
Portanto, com isso, poderemos aparelhar o
IPHAN, que é uma instituição da maior importância
para a preservação da memória cultural, do patrimônio
cultural e histórico brasileiro.
Portanto, fica aqui o agradecimento especial ao
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Vital do Rêgo, e a V. Exª, por ter colocado na pauta, e
a todos os Líderes partidários, por concordarem em
apreciar e votar essa matéria hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB –
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na mesma
direção, para agradecer V. Exª, agradecer ao Relator,
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Essa era uma matéria prioritária para o Governo,
tendo em vista a importância do preenchimento desses
cargos pelo IPHAN.
O IPHAN tem ganho importância e relevância
cada vez maior na Administração Pública brasileira e
na vida brasileira. Portanto, quero agradecer a V. Exª
e dizer que assim também estamos atendendo a uma
demanda do Ministério da Cultura, através da nossa
querida Senadora Marta Suplicy, que fez empenho em
torno dessa matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo e Senador Romero Jucá. E Senador José Sarney.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – É só para registrar, Sr. Presidente, o empenho
do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça deu
o primeiro passo nessa matéria tão importante para
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garantir o acesso a mais de setenta profissionais novos ao IPHAN, concursados, fortalecendo o trabalho
daquele instituto que resgata o nosso patrimônio cultural e artístico, que dá efetivamente a regulação e o
equilíbrio nas obras que precisam das suas avaliações.
E nós tivemos a oportunidade, consultados pelo
Senador Rollemberg, pela Presidente do IPHAN, de
acelerar esse processo, ao lado do Líder Eduardo Braga, ao lado do Líder Eunício Oliveira, para buscarmos
um entendimento e hoje esse projeto se tornar realidade para novos concursados daquela Casa.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP) – ... na mesma linha dos oradores que me antecederam, eu quero louvar a aprovação desse projeto
do IPHAN. O IPHAN é um órgão extraordinário, que
tem prestado grandes serviços a este País, desde a
sua fundação, com Rodrigo de Melo Franco, e muitas
vezes temos esquecido o trabalho anônimo que realiza em favor do nosso País, da preservação do nosso
patrimônio histórico.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Sr. Presidente, gostaria de pedir que fosse
registrado em Ata o meu voto nas quatro votações
nominais, favoráveis às autoridades, inclusive do Dr.
Haman Tabosa, Defensor Público, que exerce um excelente trabalho junto à Defensoria Pública em todo o
País. Portanto, gostaria de solicitar a V. Exª esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esta Presidência registra as
manifestações de voto do Senador Romero Jucá.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, pergunto se poderá
hoje ser apreciado o item 2, o PLC 72, Projeto do Deputado Luciano Zica, que se refere à possibilidade de
uma pessoa de um sexo, se se sentir como de outro,
modificar o seu nome, que foi aprovado em regime de
urgência e está na pauta como o item 2.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em havendo acordo de procedimento, vamos apreciar essa matéria, sim. Logo após
a votação desse projeto de lei que foi solicitado pelo
Senador Rodrigo Rollemberg e pelo Senador João
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Capiberibe, vamos iniciar a apreciação do PNE e, em
seguida, apreciaremos o item 2 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2013
Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 2013 (nº
3.341/2012, na Casa de origem, da Deputada
Janete Capiberibe), que declara o ambienta-
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lista Chico Mendes Patrono do Meio Ambiente
Brasileiro.
Há sobre a mesa parecer favorável da Comissão
de Educação, Cultura e Esportes, que teve como Relator o Senador João Capiberibe, e será publicado na
forma regimental. (Parecer nº 1.490, de 2013 – CE)
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e Senadores que aprovam o projeto
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 95, DE 2013
(Nº 3.341/2012, na Casa de origem, da Deputada
Janete Capiberibe)
Declara o ambientalista Chico Mendes patrono do Meio Ambiente Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ambientalista Chico Mendes é declarado
Patrono do Meio Ambiente Brasileiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só
para informar que foi apresentado um requerimento
para a realização de uma sessão especial na próxima
segunda-feira, dia 16 de dezembro, em homenagem
a Chico Mendes, por ocasião dos 25 anos passados
de sua morte.
Tendo hoje o Senado Federal aprovado, agora,
o PLC nº 95, que institui Chico Mendes, o ambientalista Chico Mendes, como Patrono do Meio Ambiente
do Brasil, significa que esta Casa está absolutamente
sintonizada com este momento. E para esta sessão,
que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 11 da
manhã, queremos estender o convite a todos os Senadores que estiverem aqui em Brasília e puderem
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fazer parte desta sessão especial. Ela, na realidade,
vai ser uma sessão do Congresso, porque também foi
apresentada a proposta pelo Deputado Sibá Machado,
na Câmara dos Deputados. Juntos, vamos fazer esta
sessão especial, na próxima segunda-feira, aqui no
Plenário do Senado Federal.
Então, todos os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que puderem se fazer presentes, na próxima
segunda-feira, dia 16, uma sessão especial em homenagem a Chico Mendes, durante a passagem dos
25 anos de sua morte.
Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Enquanto o
Senador Eduardo espera o parecer final... Vai ser votação simbólica, não é, Senador? Porque, com esse
tempo, acho que todos os acordos devem ter sido feitos.
Senador Cristovam, já foi acolhida a emenda de V. Exª?
Então, Sr. Presidente, eu quero apenas cumprimentar a nossa querida Deputada Janete Capiberibe,
autora do projeto de lei que nós acabamos de votar, que
declara Chico Mendes como Patrono do Meio Ambiente.
É muito importante a figura do Chico Mendes
porque esse era um homem ligado à questão do desenvolvimento, que previa que era possível desenvolver a economia do Acre, da Amazônia e, ao mesmo
tempo, preservar o meio ambiente.
Então, é uma figura da nossa história, que tem
raízes absolutamente nordestinas, mais precisamente
cearenses, que se transforma em um ícone da luta em
defesa da sustentabilidade.
Chico Mendes defendia o progresso, defendia
o desenvolvimento, defendia a distribuição da riqueza e a preservação da natureza. Então, é uma figura
emblemática.
Quero cumprimentar a nossa Deputada Janete
e cumprimentar o nosso Relator no Senado, porque
foi o Relator na nossa Comissão, portanto, é o Relator geral desta matéria no Senado Federal, o Senador
Capiberibe.
Então, parabéns. É uma conquista daqueles que
lutam e que têm consciência de que nós podemos ge-
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rar riqueza, distribuir riqueza e defender a natureza.
Meus cumprimentos, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também quero cumprimentar a Deputada
Janete Capiberibe, autora desta matéria.
Eu entendo que este projeto tem um efeito simbólico muito grande. Como disse o Senador Inácio
Arruda, Chico Mendes é uma referência não apenas
do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista da
defesa do desenvolvimento sustentável na floresta,
convivendo com a floresta.
E quero cumprimentar o Relator, Senador Capiberibe, que foi o primeiro Governador a inovar no
conceito de desenvolvimento sustentável.
Portanto, parabéns à Deputada Janete Capiberibe. Parabéns ao Relator, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria agradecer em nome da autora deste projeto que
torna Chico Mendes o patrono do meio ambiente brasileiro, com muito merecimento. Chico Mendes é uma
figura reconhecida internacionalmente, é detentor do
Prêmio Global 500, como protetor e defensor do meio
ambiente global.
Eu queria agradecer ao Sr. Presidente da Casa
por ter colocado o projeto em votação e também às
Lideranças por terem aprovado este projeto. Nós todos, certamente, passaremos algum dia, mas Chico
Mendes vai ficar. Chico Mendes será lembrado daqui
para frente, pelo futuro afora, como aquele que imolou
a sua vida em defesa da floresta, em defesa dos seringueiros, em defesa da vida neste Planeta.
Portanto, Chico Mendes veio para ficar. O Brasil,
fazendo de Chico Mendes o seu patrono, vai perpetuá-lo na história do País e na história do mundo.
Era isso, Sr. Presidente. Eu queria parabenizar a
Deputada Janete pela iniciativa. Nós então aqui concluímos esta votação e aguardamos a promulgação.
Na segunda-feira, vamos estar aqui presentes,
nessa homenagem merecida a Chico Mendes. Vai fazer 25 anos do seu assassinato dia 22 de dezembro.
Ele tombou em defesa de suas ideias, em defesa do
meio ambiente amazônico, em defesa do meio ambiente global.
Portanto, nós vamos estar aqui na segunda-feira.
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Convido a todos para participar dessa sessão
em homenagem ao ambientalista e patrono do meio
ambiente brasileiro Chico Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.446, de 2013)
Discussão em turno único do Projeto de Lei
da Câmara nº 103, de 2012 (nº 8.035/2010, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que aprova o Plano Nacional
de Educação (PNE) e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.358, 1.360, de 2013, das
Comissões:
– de Assuntos Econômicos, que teve como
Relator o Senador José Pimentel, favorável,
com a Emenda nº 1, da CAE (Substitutivo),
que oferece;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, que
teve como Relator o Senador Vital do Rêgo,
favorável nos termos da Emenda nº 2 (Substitutivo), que oferece;
– de Educação, Cultura e Esportes, que teve
como Relator o Senador Alvaro Dias, favorável,
nos termos da Emenda nº 3, da Comissão de
Educação, (Substitutivo), que oferece.
A Presidência comunica ao Plenário que ao projeto foram apresentadas as Emendas nºs 4 e 5, de
Plenário, perante a Mesa, no prazo regimental.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga
para proferir parecer sobre as Emendas de Plenário em
substituição às Comissões de Assuntos Econômicos;
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação,
Cultura e Esportes.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, eu quero justificar um pouco esta demora
para poder trazer o relatório.
Nós havíamos encontrado um consenso, com o
relatório pronto entre as Lideranças. Houve uma manifestação do Senador Alvaro Dias para que ele pudesse, como Relator na comissão de mérito, em que
houve uma reunião rápida, em que não se debateu
como se deveria debater... Entendemos, portanto, que
era absolutamente correto que o fizesse desde que representasse esse entendimento. Tudo resolvido, tudo
acordado e, aqui no plenário, fomos comunicados pela
Liderança do PSDB que o Senador Alvaro Dias queria
resguardar o direito de defender o seu texto da Comis-
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são de Educação e, portanto, declinava da condição
de Relator de plenário.
Em função disso e em função do acolhimento de
uma sugestão levantada pelo Senador Aloysio nessa
reunião a que me refiro – inclusão do art. 8º do decreto pertinente –, acabamos demorando para poder
recompor as subemendas que serão apresentadas.
Feito esse relato apenas para esclarecer a demora para estarmos prontos para vir à tribuna, eu quero
aqui, Sr. Presidente, por questão de justiça, destacar a
participação de todos os Srs. Senadores e Senadoras,
mas destacar a participação de alguns nesse processo.
Eu quero destacar o Deputado Angelo Vanhoni,
que, na Câmara dos Deputados, fez um trabalho meritório sobre o assunto, sobre o tema, aprovou esse
texto do Plano Nacional de Educação na Câmara dos
Deputados e o encaminhou para o Senado.
Aqui, no Senado, eu quero começar destacando a participação e o trabalho do Líder Pimentel no
texto que deu início à grande e ampla negociação e
debate sobre uma das matérias mais importantes, Sr.
Presidente, que, entendo, o Senado da República vota
nesta legislatura. O Senador Pimentel fez um trabalho
brilhante, como lhe é peculiar, cuidadoso, buscando
a negociação, o entendimento com as diversas intercorrências e com as diversas variáveis que esse texto
encontra.
Logo a seguir, esse texto vem para a Comissão de
Constituição e Justiça, onde o Senador Vital do Rêgo
se debruçou longamente sobre ele e, complementando
o trabalho do Senador Pimentel, apresenta novo substitutivo sobre a matéria, aprovando-o, por unanimidade, também na Comissão de Constituição e Justiça.
Finalmente, o texto vai à Comissão de Educação,
e aqui quero destacar a ação do Senador Cyro Miranda
com relação a este projeto: cumpriu o calendário, fez
as audiências públicas, ouviu os diversos segmentos
na Comissão de Educação, comissão de mérito sobre
a matéria.
Quero aqui também destacar de forma meritória
os avanços que o Senador Alvaro Dias trouxe para este
debate e para este tema, numa demonstração absoluta
de que esta matéria, o Plano Nacional de Educação,
está acima das questões partidárias, está acima das
questões ideológicas: está comprometido com o futuro
do nosso País e com o futuro das nossas crianças e
dos nossos jovens. É um plano que estabelece metas
para os próximos dez anos em nosso País e ousa fazer
avanços importantes que, se ainda não são as ideais,
caminham para condições ideais.
Eu não poderia deixar de destacar a presença
constante no tema educação do nosso sempre professor Senador Cristovam Buarque. E quero aqui dizer da
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importância de tê-lo nesses debates, nessas discussões e na construção deste programa/plano de metas
para os próximos dez anos na política de inclusão, na
política de avançar e aprimorar as nossas qualidades
de ensino no Brasil.
Não menos importante, Sr. Presidente, foi a participação do Líder Eunício Oliveira e da Bancada do
PMDB nesta questão. Em reunião memorável da Bancada do PMDB, o Partido trouxe para o Plano Nacional
de Educação uma sugestão apresentada pelo Presidente José Sarney: a inclusão da Meta 21, que trata
exatamente da inovação, da ciência e da tecnologia
dentro do Plano de Metas Decenal do Plano Nacional
de Educação. Sou daqueles que se alinham no sentido
de entender que nós não avançaremos na educação
se não avançarmos também na inovação, na ciência
e na tecnologia.
Portanto, quero aqui fazer esses destaques importantes como também destacar, Líder Pimentel, a
participação do nosso Líder Wellington Dias na construção do entendimento a que chegamos para a apresentação deste relatório que passo a ler, construído a
várias mãos. Mas não posso aqui deixar de destacar
a importância do Ministro Aloizio Mercadante e do
Secretário Henrique Paim nesse debate, da Ministra
Gleisi, que, em diversos momentos, fez a interlocução
em nome do Governo e em nome da Presidência para
que nós pudéssemos aqui alcançar o entendimento
absolutamente necessário para uma matéria com esta
profundidade e com esta importância.
Vamos ao relatório, Sr. Presidente:
O Projeto de Lei da Câmara n° 103, de 2012, originário do Projeto de Lei n° 8.035, de 2010, de autoria
do Poder Executivo, tem como objeto o Plano Nacional
de Educação (PNE) para o próximo decênio.
A proposição recebeu parecer favorável, na forma
de substitutivos, das Comissões de Assunto Econômicos (CAE), através de parecer do Líder Pimentel; da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, através
de parecer e substitutivo do nosso Presidente Vital do
Rêgo; e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
na condição de Relator Alvaro Dias.
Na fase da tramitação em que se encontra, foram apresentadas duas emendas de plenário, sobre
as quais agora nos manifestamos: a Emenda n° 4-Plen
(Substitutivo), de autoria do Senador Vital do Rêgo; e
a Emenda n° 5-Plen (Substitutivo), de autoria do Senador Cristovam Buarque.
A Emenda n° 4-Plen está organizada em metas
e estratégias, seguindo os parâmetros da proposição
original, com prazo de implantação de dez anos, ao
passo que a Emenda n° 5-Plen traz formato diferenciado e visa a instituir o Novo Sistema de Educação
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Básica, no prazo de vinte anos, com vistas a substituir
os sistemas educacionais vigentes nos entes federados.
Análise.
As duas emendas em análise propõem substitutivos globais ao texto do PLC n° 103, de 2012.
A Emenda n° 4 promove alterações na proposição, ora recuperando dispositivos do PLC n° 103, de
2012, oriundo da Câmara dos Deputados, ora dando
nova redação a outros pontos do projeto, mas sempre
em diálogo com os substitutivos apresentados tanto na
Comissão de Assuntos Econômicos, quanto na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação, naquilo em que aperfeiçoaram o texto original.
Aqui destaco que, na Emenda nº 4, o Senador Vital do
Rêgo aproveitou nada mais nada menos do que mais
de 54% das emendas e das modificações apresentadas no relatório do Senador Alvaro Dias.
Entre as mudanças promovidas pela referida
emenda no texto de lei propriamente dito, destacamos a inclusão, no art. 4º, de referência aos balanços
do setor público nacional e às contas nacionais como
parâmetro para aferição das metas do PNE. Trata-se
de inovação introduzida pelo parecer da Comissão
de Educação, que julgamos bastante pertinente para
aumentar a transparência e o controle social sobre o
alcance das metas do plano. No §2º do art. 5º, a emenda acrescenta a garantia de que os estudos para aferir
a evolução no cumprimento das metas estabelecidas
no PNE tenham informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, conforme
inovação também introduzida pelo parecer da Comissão de Educação.
No §5º do mesmo art. 5º, a emenda assegura a
contabilização de programas de expansão da educação
profissional e superior, inclusive na forma de incentivo
e isenção fiscal, de bolsas de estudos concedidas no
Brasil e no exterior, de subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e do financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na
forma do art. 213 da Constituição Federal, na aferição
dos investimentos públicos em educação. Trata-se,
portanto, de permitir que importantes programas de
expansão do atendimento escolar estejam abrigados
sob o investimento do Estado, garantindo a ampliação
das oportunidades educacionais em nosso País.
A emenda mantém, ainda, alterações propostas
pelo Parecer da Comissão de Educação relativamente
ao fortalecimento de cooperação dos entes federados,
por meio da criação de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado.
Julgamos que são inovações meritórias, que reforçam
a colaboração interfederativa, embrião de um futuro
Sistema Nacional de Educação articulado.
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No anexo de metas e estratégias, a Emenda n° 4
também promove alterações que merecem destaque.
A primeira delas é a introdução, no caput da Meta
4, de referência à Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, e ao Decreto n° 7.611, de 17
de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação
especial e o atendimento educacional especializado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Eduardo Braga, prorrogo
a sessão que tempo necessário à votação da matéria.
Obrigado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Agradeço a V. Exª.
A nosso juízo, essas referências são necessárias
para especificar o marco constitucional e legal em que
se devem fundamentar tanto a educação inclusiva,
quanto o atendimento educacional especializado. Nesse
ponto, a emenda adota parte do texto do parecer da
Comissão de Educação, especialmente no que tange
à garantia de sistema educacional inclusivo, sem prejuízo do acesso ao atendimento educacional especializado. Julgamos, pois, meritórias essas modificações.
Quero dizer que a Meta 4 foi talvez uma das áreas mais debatidas, mais discutidas e mais negociadas
no Parlamento, para que pudéssemos atender a todos
aqueles que querem e podem ajudar, de forma correta,
a formação dos nossos jovens, a formação das novas
gerações, para fazer com que a escola inclusiva se
prepare, tenha investimentos cada vez maiores e que
tenha também escolas especializadas para que se
possa, preferencialmente de acordo com a decisão do
próprio usuário, tomar as decisões adequadas para a
melhor formação dos nossos filhos e dos nossos jovens.
Na Estratégia 4.2…
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Líder, o art. 8º do Decreto – só uma
breve interrupção – V. Exª disse que ia transcrever no…
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Nós vamos transcrever, mas eu queria… O
texto é longo e, como nós estávamos com o andar da
carruagem aqui premente, o Senador Alvaro Dias, no
texto que ele tinha preparado para o substitutivo, tinha
feito uma citação para que nós aprovássemos e, na redação final, nós pudéssemos ter tempo de digitar o conteúdo e, aí sim, fazer a adequação na redação final…
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O.k. Perfeito.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – … de acordo com o que nós acertamos na
reunião de Liderança que tivemos.
A posição de V. Exª é correta. Nós vamos adotá-la,
mas não tivemos tempo de digitar o art. 8º para fazê-lo.
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Eu vou ler como ficará a subemenda, para que
nós possamos, então, apresentar como emenda de
redação logo a seguir.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito grato.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Eu agradeço a V. Exª.
Na Estratégia 4.2, a emenda insere a referência
ao prazo de vigência do Plano Nacional de Educação
como marco para a universalização do atendimento
escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de zero a três anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, sempre referenciado ao disposto na
Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB).
O texto proposto pela emenda traduz preocupação
com a ampliação do atendimento, presente também
no texto do substitutivo da Comissão de Educação, o
que nos parece bastante adequado.
Na Meta 5, a emenda em apreciação retoma redação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça
e que foi resultado de entendimento político durante
a votação da Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012, que instituiu o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. Trata-se de formulação,
a nosso ver, bastante razoável, definindo que, a partir
do 6º ano de vigência do PNE, a alfabetização se dê a
partir do 7º ano, reduzindo-se essa idade para os seis
anos a partir do 10º ano de vigência do plano, tendo em
vista a realidade de vários Estados da Federação nos
quais os índices de alfabetização estão bem aquém
do esperado. Julgamos que o texto proposto atende,
com a necessária gradação no tempo, a expectativa
da sociedade brasileira de melhorar e dar prioridade
à alfabetização de nossas crianças na idade certa.
Na Meta 6, mais uma vez, a emenda retoma texto aprovado na CCJ, dispondo sobre a educação em
tempo integral, formulação objetiva que aponta para
que a criança fique mais tempo na escola. Além disso,
propõe, a partir de inovação do relatório da Comissão
de Educação, que haja ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. Julgamos
que o texto proposto, neste ponto, é bastante adequado
e avança em relação àquele que chegou ao Senado.
A Estratégia 7.36, por sua vez, é inovação coerente com a necessidade de criar incentivos à melhoria
da qualidade do ensino, por meio da valorização do
mérito do corpo docente, da direção e da comunidade
escolar. Nesse sentido, também somos favoráveis ao
acolhimento dessa estratégia.
Na Estratégia 20.3, a emenda faz referência à parcela da participação no resultado ou da compensação
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financeira pela exploração de petróleo e gás natural e
outros recursos, como mecanismo para o cumprimento
da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da
Constituição Federal. Trata-se de consagrar no PNE
aquilo que já foi deliberado pelo Congresso Nacional por
meio da Lei n° 12.858, de 9 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre a destinação para as áreas de educação
e saúde de parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo
e gás natural. Julgamos que é informação relevante e
que merece constar do novo plano decenal, tendo em
vista a necessidade de fontes de financiamento para
a prioridade na educação.
No que diz respeito ao Custo Aluno-Qualidade
(CAQ), tema fundamental da Meta 20, a Emenda nº 4 o
define como indicador prioritário para o financiamento
de todas as etapas e modalidades da educação básica.
Ademais, estabelece que sua metodologia de cálculo
será formulada no âmbito do Ministério da Educação
(MEC) e em parceria com a sociedade civil, garantindo, assim, um processo democrático de definição do
novo indicador.
Na Estratégia nº 20.8, a emenda propõe que,
no prazo de dois anos de vigência do PNE, seja definido, no âmbito da MEC, o conceito de Custo Aluno
Qualidade Inicial (CAQi). Como etapa inicial com vistas à implantação do CAQi no oitavo ano de vigência
do PNE, julgamos que o tratamento dado na emenda
a esses dispositivos é condizente com a necessidade
de inversão nos padrões de financiamento da educação, respeitando o texto constitucional e evitando incompatibilidades com a atual lógica de financiamento,
consubstanciada no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb). Merece destaque especial, na análise da Emenda nº 4, a inserção
da Meta 21, que traz ao PNE assunto não tratado em
nenhum dos textos anteriores, mas que é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso
País. Trata-se da questão da ampliação da produção
científica brasileira para que figuremos no grupo dos
dez maiores produtores de conhecimento do mundo.
Faço aqui um parêntese para destacar que, na
próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, encontra-se pautada a votação do novo Código
de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que nós possamos, a seguir, na Comissão de Ciência e Tecnologia, aprová-lo em caráter terminativo, dando um passo
importante também nessa direção.
Particularmente...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria /PMDB
– PB) – Eminente Líder, gostaria de deixar registrado que é V. Exª o autor desse Código de Tecnologia e
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Inovação, por força da tradicional experiência que V.
Exª tem e de estudo do setor.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Muito obrigado; a citação nos honra muito.
Particularmente, cabe enfatizar a Estratégia nº
21.4, que propõe a ampliação do investimento na formação de doutores, medida extremamente necessária
em um País com objetivos tão ousados em matéria
de produção científica. Essa estratégia, no entanto, e
também o caput Meta 21 precisam ser aperfeiçoados,
em virtude de lapso formal que estabeleceu a meta de
“quatro doutores a cada 100 mil habitantes”, quando
a intenção original era de “quatro doutores para cada
mil habitantes”.
Em razão disso, apresentamos subemendas, Sr.
Presidente, para fazer essa pequena correção.
A propósito, também propomos subemenda para
corrigir outro pequeno erro formal, que redundou na
repetição do texto da Estratégia 2.5.
Além dessas pequenas adequações no anexo,
recebemos sugestão do Senador Vital do Rêgo, autor
da Emenda n° 4, sub examine, para fazer ajuste no
inciso III do art. 2º da proposição, oferecendo redação
mais ampla e que contempla a superação de todas
as formas de discriminação. A mesma alteração deve
ser feita à Estratégia 3.13, uma vez que dispõe sobre
o mesmo tema.
Também a Meta 4 exige pequeno ajuste redacional, o que fazemos por meio de subemenda.
São essas as considerações que temos a fazer
sobre a Emenda nº 4-Plen, que, a nosso ver, é bastante
meritória e apresenta um texto ao Plano Nacional de
Educação à altura dos desafios que o País terá de enfrentar para alcançarmos uma educação de qualidade.
A Emenda n° 5-Plen, de autoria do eminente Senador Cristovam Buarque, por sua vez, configura-se,
segundo nosso julgamento, em importante contribuição
ao debate acerca da educação brasileira. Ela propõe
a inversão da lógica de funcionamento dos sistemas
descentralizados, consagrados na Constituição Federal, com vistas à implantação de um Novo Sistema
de Educação Básica. Trata-se de iniciativa ousada e
afinada com o senso de urgência que se exige para
transformar a educação em nosso País. No entanto,
julgamos que as medidas alvitradas pela Emenda n°
5-Plen não guardam consonância com as deliberações
dos diversos atores da sociedade que participaram da
Conferência Nacional de Educação de 2010, cujo texto
final foi a base para elaboração do Plano Nacional de
Educação que ora analisamos.
Além disso, a Emenda n° 5 apresenta estratégias
incompatíveis com nosso ordenamento constitucional,
a começar pelo prazo de 20 anos para implementação,
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quando o art. 214 da Constituição Federal determina
que o Plano Nacional de Educação deve ter duração
decenal.
De igual modo, o ordenamento pátrio, constitucional e legal, que atribui competências específicas
em matéria educacional para cada um dos entes da
Federação, não foi observado pela emenda, o que nos
força a sugerir a sua rejeição.
Voto, Sr. Presidente.
Diante do exposto, somos pela rejeição da Emenda nº 5-Plen e aprovação da Emenda nº 4-Plen, ambas
substitutivos, ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de
2013 (Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, na origem),
com as seguintes subemendas.
SUBEMENDA Nº 1:
Dê-se a Estratégia 2.3 do Anexo ao Projeto de
lei da Câmara nº 103, de 2012, na forma da
Emenda nº 4-Plen, a seguinte redação:
2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino
fundamental.
SUBEMENDA Nº 2:
Dê-se ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei nº
103, de 2012, na forma da Emenda nº 4-Plen,
a seguinte redação:
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania
e na erradicação de todas as formas de discriminação.
SUBEMENDA Nº 3:
Dê-se à Estratégia 3.13 do Anexo do art. 2º do
Projeto de Lei nº 103, de 2012, na forma da
Emenda nº 4-Plen, a seguinte redação:
3.13) implementar políticas de prevenção à
evasão motivada por preconceito ou quaisquer
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão.
SUBEMENDA Nº 5:
Dê ao caput da Meta 4 do Anexo ao Projeto
de Lei nº 103, de 2012, na forma da Emenda
nº 4-Plen, a seguinte redação:
Meta 4: universalizar, para a população de
4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
assegurando-lhe o acesso à educação básica
e o atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia do sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, nos termos do art.
208, inciso III, da Constituição Federal e do
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art. 24 da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada por meio
do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho
de 2008, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto n° 6.949, de
25 de agosto de 2009, e nos termos do art. 8°
do Decreto n° 7.611, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a educação especial,
o atendimento educacional especializado e dá
outras providências.
SUBEMENDA Nº 6:
Dê-se à Meta 21 do Anexo ao Projeto de Lei n°
103, de 2012, na forma da Emenda nº 4-Plen,
a seguinte redação:
Meta 21: Aumentar a produção científica brasileira de nível internacional para que o País
figure no grupo dos dez maiores produtores
de conhecimentos novos no mundo, com ênfase na pesquisa, desenvolvimento e estímulo
à inovação, bem como atingir a proporção de
quatro doutores por mil habitantes, considerando a população na faixa etária adequada.
SUBEMENDA Nº 7.
Dê-se à Estratégia 21.4 do Anexo ao Projeto
de Lei n° 103, de 2012, na forma da Emenda
n° 4-Plen, a seguinte redação:
21.4 – ampliar o investimento na formação de
doutores de modo a atingir a proporção de
quatro doutores por mil habitantes.
Sr. Presidente, é este o nosso parecer, mais uma
vez aqui destacando que essa foi uma obra de várias
mãos, de várias cabeças, da qual todos os partidos
participaram. Esse é um Plano Nacional de Educação
do Brasil, para o Brasil, para os jovens, acima de questões partidárias, acima de questões ideológicas. Creio
que esse Plano alcançou um consenso que assegurará
a sua aprovação e apontará um caminho.
Quero, aqui, agradecer, mais uma vez, a contribuição de todos e espero a aprovação deste Plano
para que nós possamos avançar.
Ouço o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Senador Eduardo Braga, uma questão
específica em relação às nossas APAEs. Esse foi um
tema que nós debatemos detalhadamente, por tudo
que as nossas APAEs representam para o nosso País,
as associações Pestalozzi, com um trabalho extraordinário, contribuem de maneira objetiva com as nossas
crianças que não são excepcionais, mas são para lá
de especiais. Como V. Exª abordou, no substitutivo de
V. Exª, essa questão das APAEs? As APAEs continuarão recebendo financiamento por parte do Ministério
da Educação e da Cultura?
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Essa é uma questão sobre a qual eu gostaria
que V. Exª pudesse, no encerramento da manifestação,
fazer uma abordagem, porque temos muitas famílias,
famílias capixabas, famílias brasileiras que cobram
de nós todos aqui um posicionamento em relação a
essa questão.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Com certeza, Senador. V. Exª traz um dos pontos centrais do grande debate que permeou o Plano
Nacional de Educação. O papel das APAEs, das Pestalozzi e de todas essas entidades que prestam atendimento especializado para os nossos jovens, para o
povo brasileiro que necessita de atenção especializada,
está, sim, assegurado e garantido no Plano Nacional
de Educação. O substitutivo apresentado pelo nosso
Senador Vital do Rêgo, fruto de um trabalho...
Aqui, quero, mais uma vez, compartilhar. Acho
que é preciso, Senador Agripino, termos essa consciência de que todos trabalhamos para a construção deste
Plano Nacional de Educação, para que pudéssemos
chegar aqui em condições de assegurar avanços e não
termos prejuízos para as APAEs, para as Pestalozzi.
A escola inclusiva é uma necessidade.
Quero destacar o trabalho do Deputado Eduardo
Barbosa, que esteve acompanhando junto conosco
todo o tempo, participando, inclusive, de interlocuções, de debates. A Presidenta Dilma acompanhou
pessoalmente para se assegurar de que todos os seus
compromissos assumidos com as APAEs pudessem
estar garantidos aqui no Plano Nacional de Educação,
inclusive o Programa Viver sem Limite, um programa
que financia exatamente o aparelhamento, financia a
modernização e equipa nossas escolas, inclusive as
APAEs, para que possamos melhorar a qualidade ensino e dar melhores condições de trabalho nessa direção.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Ou seja, a rede pública construirá caminhos para inclusão, mas ainda assim...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Não excluirá a APAE. Teremos contraturnos
com matrícula e com repasse de recursos do Fundeb
para que possamos ter, pela parte da manhã ou pela
parte da tarde, contraturnos também nas APAEs.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Agradeço a V. Exª o esclarecimento,
para que possamos deixar muito claro que a Meta 4 foi
produto e consequência desse grande reconhecimento, que precisamos ter, dessa instituição, formada por
brasileiros que fazem do exercício diário um ato de doação e dedicação a essas pessoas que são especiais.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Assino embaixo a declaração de V. Exª e lhe
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digo mais. Peço permissão dos Senadores para fazer
um comentário pessoal. Eu, minha esposa, minha mãe,
a mãe do atual Governador do Estado do Amazonas,
Dona Delfina, que se dedicou à APAE durante anos,
mas, lamentavelmente, neste momento, sua saúde
não mais lhe permite, tudo isso em função do reconhecimento que temos da importância dessa instituição
para os avanços que o Brasil tem em áreas sociais,
em que ainda há muito que se caminhar, mas em que
estamos dando passos importantes.
Ouço, com enorme prazer, o nosso sempre diligente, sempre importante conselheiro na área de educação, nosso professor e Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Eduardo Braga, depois
do Senador Cristovam, vamos abrir a discussão com
o Plenário sobre o seu relatório.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Senador, eu quero, em primeiro lugar, agradecer algumas referências à minha proposta quando V. Exª diz que ela é bastante meritória e
apresenta um texto à altura dos desafios que o Brasil
terá que enfrentar para alcançarmos uma educação
de qualidade.
Segundo, quando diz que trata-se de uma iniciativa ousada e afinada com o senso de urgência que se
exige para transformar educação em nosso País. Fico
muito grato por esse reconhecimento.
Agora, quero dizer que não entendi os argumentos
principais da recusa de se discutir, quando o senhor diz
que a Emenda nº 5 apresenta estratégia incompatível
com o nosso ordenamento constitucional, a começar
– não só, portanto – pelo prazo de 20 anos.
O que está muito claro na minha proposta é que
– vou ler com está: “Durante a vigência deste PNE, no
prazo de dez anos, o Governo Federal adotará cerca
de dois mil Municípios.”
Ou seja, os vinte anos são para chegar aos 5.564
Municípios. Está dentro do que a lei fala no tocante
aos dez anos do PNE. É que eu já estou pensando –
e este que é um plano para valer – no PNE 3. Deveria
estar pensando no PNE 4 e 5, porque menos que isso
não funciona. Então, eu cumpri aqui com o preceito
dos dez anos.
Segundo, é que provavelmente o argumento de
ordenamento constitucional se diz também pelo fato
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de que a Constituição fala na distribuição, mas colocar escolas federais não fere a Constituição. Se fosse
assim, o senhor não teria como um dos méritos seus
ter colocado escolas técnicas federais no Amazonas
durante seu governo. É um de seus méritos. Não vai
dizer que foi inconstitucional.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Não vai dizer que foi inconstitucional o Presidente Lula se orgulhar de ter criado cem
escolas federais.
Além disso, estão claras as vantagens. No caso,
por exemplo, de Manaus, o Enem médio é 4,3, mas o
Colégio Militar de Manaus tem 6,2. Já pensou se todas
as escolas de Manaus fossem tipo Colégio Militar? É
isto que eu quero com a proposta que eu fiz, que eu
não vou dizer que é boa, que eu não vou dizer que é a
melhor, embora seja a melhor que eu pensei, mas que
eu gostaria de debater. Eu gostaria de termos chance
de debater, em vez de ser recusada de uma maneira
tão simples, tão rápida e com um parecer de que tomamos conhecimento agora.
Então, minha única reclamação é o fato de não
podermos debater essa ideia, como outras que podem
surgir também. Quanto aos argumentos – repito –, a
minha proposta fala nos dez anos, e diz que terá outro PNE depois. Além disso, não fere a Constituição,
porque há no Brasil 430 escolas federais funcionando.
A única coisa que meu plano prevê é aumentar o número de escolas federais, como todo prefeito do Brasil
e todo governador, como o senhor foi, desejam tanto.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Concordo com V. Exª, mas, como foi dito, inclusive, no parecer, ao estabelecermos essas metas
e a forma de financiamento que temos no Fundeb e,
como nós recebemos de uma conferência nacional da
educação as bases que formularam o Plano Nacional,
oriundo de todo esse debate que se iniciou na Câmara dos Deputados e que ainda há pouco, narrei aqui,
ao longo de todo esse processo, creio que o projeto
que V. Exª apresenta enseja o bom debate, enseja a
boa discussão, mas não cumpre o estabelecido para
o Plano Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem. O parecer do Relator,
Senador Eduardo Braga, é favorável à Emenda nº 4,
com subemendas que apresenta, e pela rejeição da
Emenda nº 5.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Discussão do projeto, das emendas e das subemendas, em turno único.
Há uma lista de inscritos. Ela começa com o
Senador Vital do Rêgo, em seguida, o Senador Randolfe Rodrigues, a Senadora Lúcia Vânia, o Senador
Eunício Oliveira, o Senador Sérgio Souza, o Senador
Cristovam Buarque, o Senador Alvaro Dias, o Senador
Pedro Taques, o Senador Aécio Neves. O Presidente
Sarney já estava inscrito. Nós o colocaremos em um
lugar à altura de S. Exª, que já havia pedido sua inscrição antes, quando eu não estava aqui.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço minha inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Então, colocamos também o Senador Ferraço, o Senador José Pimentel, o Senador
Anibal Diniz, o Senador Cyro Miranda.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Excelentíssimo Senador Vital do
Rêgo, Presidente da CCJ, pedi aqui, por conta própria,
para votarmos Projeto nº 83, aquele. É um projetinho
belíssimo que beneficia as pessoas com deficiência.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Agradeço
a V. Exª em homenagem às pessoas que portam alguma deficiência.
Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, nós estamos vivendo um momento de celebração
– celebrar, comemorar, mesmo com 3 anos de atraso, aquele que é a segunda série revolucionária para
a educação no Brasil. O PNE, versão dois, chegou
em 2010, e somente agora, 3 anos depois, estamos
concluindo com as nossas obrigações legislativas na
avaliação dessa proposta.
Não quero me repetir ao Líder Eduardo Braga,
apenas agradecer a S. Exª, agradecer a generosidade
do seu relatório, agradecer a força com que defendeu
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a Emenda nº 4, que, Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é tão diferente daquilo concebido pelo Deputado Angelo Vanhoni, do PT do Brasil na Comissão
Especial. Não é tão diferente da primeira ideia traduzida
na Comissão de Assuntos Econômicos com a competência sempre muito lapidar do Líder José Pimentel.
Não é tão diferente. Inclusive, há poucas horas, poderia estar aqui, efetivamente, o Senador Alvaro Dias, na
condição de Relator da matéria.
E falo dessas semelhanças, Sr. Presidente, para
dizer que as nossas diferenças entre os substitutivos
da CAE e da CCJ, relatado por mim, e da Comissão de
Educação, Senador Ciro, relatado pelo Senador Alvaro,
tratam de temas comuns, pensam de forma análoga,
versam sobre educação como um princípio, através de
21 metas, 14 artigos, e, agora, 177 estratégias.
Sr. Presidente, sem dúvida alguma, sem demérito
de outras grandes noites deste plenário, esta é para se
celebrar. A coincidência de uma agenda extremamente
positiva desta Casa faz com que nós, Senadores da
República, todos nós, indistintamente, possamos nos
honrar em resgatar para o Brasil um plano que vai
traduzir para a educação investimentos na ordem de
R$440 bilhões, cuja proporcionalidade é exatamente
10% do PIB alcançado nos próximos 10 anos.
Sr. Presidente, para V. Exªs terem a dimensão,
tudo o que se gasta em educação no Brasil, hoje,
são R$220 bilhões. Vamos duplicar. E este salto de
qualidade, que, nos países desenvolvidos, não chega proporcionalmente nem perto do que o Brasil está
tentando alcançar com esse plano, com suas metas
e suas estratégias, deve ser motivo de orgulho para
cada um de nós.
E quero dividir, Sr. Presidente, dividir este momento com a Consultoria da Casa, que trabalhou comigo, com o Senador Eduardo Braga, com o Senador
Eunício Oliveira, permanentemente na construção,
tanto do nosso relatório na Comissão de Constituição
e Justiça, quanto na Emenda nº 4.
O Ronaldo, o Consultor Ronaldo Jorge, comandou, dentro do nosso gabinete, uma equipe multidisciplinar na área de educação, e quero registrar a Tatiana
Brito, o Fernando Mariano e o José Edmar, companheiros dessa extraordinária Consultoria da Casa.
Mas não poderia, assim como fez o Senador
Braga, deixar de registrar as parcerias que esse plano
trouxe. A sociedade brasileira falou através de inúmeras
representações, e falou alto. Falou com a compreensão
de que esse plano é realmente revolucionário, e quero
citar a Confederação Nacional de Trabalhadores em
Educação, a União Nacional dos Estudantes, a União
Nacional dos Dirigentes em Educação, o Conselho
Nacional de Secretários de Educação de Estados, a
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rede Apae, tão bem colocada aqui, agora há pouco,
na meta 4, pelo Senador Relator, o Fórum Nacional de
Educação Inclusiva, a União Brasileira de Estudantes
Secundaristas, a Associação Brasileira dos Direitos
dos Autistas e tantas outras que eu me recordo.
E fiz esse arrazoado agora há pouco para dizer
que o compromisso do Brasil para o mundo agora é com
a erradicação total do analfabetismo, a universalização
do atendimento escolar, a superação das desigualdades
educacionais, a melhoria da qualidade em educação, a
formação para o trabalho e para a cidadania, a promoção do princípio de gestão democrática na educação
pública, a promoção humanística, científica, cultural,
tecnológica do País, o estabelecimento de metas de
aplicação das reuniões públicas em educação como
proporção do Produto Interno Bruto, a valorização dos
professores e profissionais em educação, a promoção
dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade, a sustentabilidade sócio-ambiental.
Uma carta de princípios, Sr. Presidente, uma carta de princípios que certamente fará honrar cada um
de nós brasileiros perante o mundo. Metas que terão
como referência a Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílio, o censo demográfico e os censos nacionais
da educação.
O monitoramento contínuo na execução do PNE
será feito pelo MEC, pelas Comissões de Educação
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pelo
Conselho Nacional de Educação, pelo Fórum Nacional
de Educação, que divulgarão resultados, farão uma
análise e proporcionarão políticas públicas e revisão,
sempre para mais, no percentual de investimento público em educação.
A cada dois anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais publicará relatório para
aferir a evolução e o cumprimento dessas metas. Durante a vigência do PNE, o investimento será de 7%
do nosso Produto Interno Bruto até o quinto ano e de
10% até o décimo ano.
O investimento público atende ao art. 214, inciso
III. Junto com a Meta 20, engloba os recursos aplicados, na forma do art. 212 da Constituição Federal e do
art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias.
Destinar-se-á a mais, em acréscimo, os recursos
vinculados ao art. 212 da Constituição Federal e os
recursos obtidos pela exploração de petróleo e gás,
na forma de lei específica. Haverá duas conferências
nacionais: a primeira já agora, em fevereiro, até o final do plano, articuladas e coordenadas pelo Fórum
Nacional de Educação.
Serão também realizadas conferências estaduais e municipais de educação, em articulação com a
conferência nacional. Será criada uma instância per-
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manente de colaboração e cooperação entre a União,
Estados e Municípios, devendo eles adequar os seus
planos educacionais em consonância com as diretrizes e metas deste PNE, aprovando leis específicas...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – ...para os seus sistemas de ensino.
O Sistema Nacional de Avaliação de Educação
Básica, coordenado pela União, em colaboração com
os Estados, com o Distrito Federal e os Municípios,
constituirá fonte de informação para a avaliação da
qualidade da educação básica e a definição das políticas públicas.
Até o nono ano, o Congresso Nacional, para
não incorrer no mesmo questionamento que fizemos
no início, Sr. Presidente, começará a debater o Plano
Nacional de Educação na sua versão 3.
O Poder Público deverá instituir, por lei específica, o Sistema Nacional de Educação, responsável
pela articulação dos sistemas de ensino em regime
de colaboração, para atingir as metas...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – ...e as diretrizes do PNE.
Eu trago os comentários sobre as metas e as estratégias e peço aos senhores o apoio para a Emenda
nº 4, que, sem dúvida alguma, foi construída por todas
essas mãos.
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB) – Termino, Sr. Presidente, dizendo que nós, no
Senado, sob a Presidência de V. Exª – quero fazer minhas as palavras do Presidente José Sarney, quando
se reportou ao desempenho de V. Exª –, podemos
nos orgulhar de encerrar este período legislativo com
a aprovação de um plano de Estado para a educação.
Quero congratular-me com o Governo Federal,
através do Ministro Mercadante, que sempre esteve
vigilante para atender as demandas e dirimir as dúvidas deste Senador e de todos os Senadores no trato
com essa matéria.
Que, hoje, Sr. Presidente, possamos celebrar com
as entidades, com os Srs. Senadores e com o Brasil o
Plano Nacional de Educação!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
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Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer que o Regimento
proíbe manifestação. Vocês são muito bem recebidos,
mas é importante que se mantenham em silêncio, para
que a gente possa evoluir na apreciação dessa matéria, que é muito importante para o Brasil.
Concedo a palavra ao Senador José Sarney.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu tinha preparado
um longo trabalho sobre o Plano Nacional de Educação,
que estamos votando agora. Tive a oportunidade de
discuti-lo na Bancada do nosso Partido, mas não vou
lê-lo, porque, primeiro, não tenho tempo e, segundo,
não tenho plateia.
Quero dizer, em primeiro lugar, que vou votar a
favor do Plano Nacional de Educação, que é submetido
à deliberação do Congresso neste momento.
Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Senador Vital do Rêgo, por ter aceitado minha proposta
de incluir no Plano, além das 20 metas, uma a mais, a
21ª meta, que é justamente a que trata da inovação, a
que busca novos e atualizados caminhos, para que se
possa alcançar uma qualidade melhor na educação no
Brasil. Ele a aceitou. Essa meta foi incluída e está aqui.
Mas não sou, devo confessar, dos entusiastas
sobre o plano que nós estamos votando, primeiro porque ele é mais uma junção de retalhos pelos diversos
grupos, pelas diversas tendências que foram sendo
agregadas para que se encontrasse um trabalho final.
Não querendo entrar na discussão pormenorizada de cada item, quero dizer que, na leitura final que
se faz do Plano, ele é um conjunto de grandes e boas
intenções, mas, de certo modo, é uma carta de princípios. Ele não tem a objetividade de como alcançar
essas metas.
Digo isso com tranquilidade. Pode parecer uma
crítica ao Ministro da Educação atual, mas não é. Ele
não participou, e o Plano não tem a cara dele, que foi
Ministro da Ciência e Tecnologia e que acrescentou
ao Ministério o nome de Ministério da Inovação. Ele o
acompanhou e procurou melhorá-lo. Todos os que trabalharam fizeram um grande trabalho, os assessores,
os Senadores, mas diante de um texto muito limitado
e com esse objetivo.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o que me impressiona neste momento é que sempre se discutiram
nesta Casa recursos para a educação, metas para al-
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cançar o gasto de tanto do percentual. Eu fui testemunha do Senador João Calmon, talvez o mais obstinado
lutador pela educação que já tivemos nesta Casa. Todo
dia, ele fazia um discurso sobre a educação, sobre a
necessidade de alcançarmos aqueles percentuais necessários à educação.
Vejo, agora, que já gastamos o mesmo que os
países da OCDE gastam em educação, não em números relativos, mas em números percentuais. São
gastos 6,1% do nosso PIB em educação, que é o que
gastam os países da OCDE. Nós já gastamos mais em
educação do que o Japão e do que a Coreia do Sul,
para citar dois grandes países, e nos igualamos, com
6,1%, aos Estados Unidos, à Alemanha, à Inglaterra.
Portanto, o nosso problema não é exatamente o
de recursos, mas é o da aplicação certa e correta desses recursos, de modo a nós não termos de dizer que
estamos avançando, mas que a qualidade do nosso
ensino não está avançando.
Ora, o mundo está em transformação, a sociedade industrial é superada pela sociedade digital.
Galbraith dizia que a sociedade industrial duraria 500
anos, mas ela não vai durar 500 anos. Do século XIX
para cá, ainda estamos na metade desses 500 anos.
E quanto tempo vai durar essa nova civilização em
que nós estamos entrando, que é a civilização digital?
Talvez, eu seja – não quero disputar com o Senador Pedro Simon – o mais velho desta Casa, mas
estou lutando aqui por uma ideia, talvez, a mais nova,
porque o Plano não trata de como nós vamos utilizar
os métodos da modernidade, da era digital, da inovação, para que se possa alcançar o que os países mais
desenvolvidos estão procurando fazer.
Nos Estados Unidos, eles estão, justamente neste momento, utilizando uma pontuação de alunos e de
professores para alcançar a inovação. A inovação está
lá como um dos pontos principais para se alcançar a
qualidade de ensino, porque o mundo do futuro, sem
dúvida alguma, não será o mundo dos grandes países.
O mundo do futuro será dos países que tiverem inteligências capazes de inovar e de manter esse desenvolvimento mundial. Não basta só falarmos que somos
um País gigantesco, que somos uma Pátria grande e
que temos recursos à vontade.
Então, fica aqui o meu agradecimento.
Não tenho mais tempo para discutir o que eu
desejaria discutir. Não tenho mais tempo para fazê-lo, mas quero agradecer, como eu disse no início,
por terem aceitado isso, porque o Plano não tinha a
meta da inovação. É de estarrecer que um plano que
se faça hoje para a educação, no meio de um mundo
de modernidade, em que se está procurando diminuir
o tempo de ensino para que as crianças e os adultos
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possam aprender mais num tempo pequeno com as
novas tecnologias, não tenha uma meta sobre inovação! Foi preciso que o Senador aceitasse isso, que eu
propusesse isso na nossa Bancada e que ele fizesse
assim para que nós, então, tivéssemos esse objetivo,
essa meta. Somente através dessa meta, podemos
melhorar a qualidade da educação no Brasil.
Para a educação no Brasil, serão destinados
R$640 bilhões só do pré-sal do Campo de Libra. Esses
são recursos fabulosos! Se eles forem utilizados, nós
não só modificaremos, ao longo desse tempo, a qualidade do ensino no Brasil, mas também seremos uma
potência cultural e científica, coisa que não somos! Não
existe potência nem militar, nem política, nem cultural,
nem científica se ela não é uma potência tecnológica
capaz de, através de novas metodologias, alcançar os
objetivos que devemos alcançar.
Portanto, minha palavra no Senado, neste momento, como um dos mais velhos desta Casa, é em
favor dos mais novos, em favor do futuro, dizendo que o
plano que estamos votando é uma carta de princípios,
mas não é o plano ideal para o nosso tempo.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço que V. Exª faça transcrever
nos Anais da Casa o discurso que eu havia preparado
para discutir essa matéria.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR
JOSÉ SARNEY
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – A apreciação
pelo Senado Federal do Plano Nacional de Educação
é um momento para fazermos uma reflexão a respeito
deste tema tão importante.
A libertação do homem se fez pela educação:
ela propiciou as oportunidades e, ao mesmo tempo,
os instrumentos para se descobrirem as potencialidades do homem.
Com a descoberta do Pré-sal, acaba de estabelecer volumes ponderáveis de recursos a serem acrescidos à educação, é necessário que esses recursos sejam
transformadores, e não sirvam apenas à manutenção
do atual modelo. Pois este, ao mesmo tempo em que
trouxe grandes avanços numéricos de acesso da população brasileira aos instrumentos educacionais, não
trouxe avanços semelhantes em qualidade de ensino
e no aproveitamento das pessoas.
Nosso problema de investimentos no setor já
está praticamente superado, com o Brasil gastando
em educação um percentual do PIB equivalente ao
dos países da OCDE – 6,1%, tanto quanto Estados
Unidos e Alemanha e mais do que o Japão, a Coreia
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do Sul e a China, três destacados êxitos. Além disso,
o Plano Nacional de Educação prevê uma meta de
10% do PIB em 2020, deixando para trás até os países escandinavos. Evidentemente tratamos aqui de
números relativos, pois este percentual só alcançará
toda a sua significação quando tivermos um PIB per
capita mais elevado. Mas o que precisamos, fundamentalmente, é de novos métodos, novas tecnologias,
nova mentalidade.
Só os recursos do campo de Libra, o primeiro
do Pré-Sal, destinados à educação, devem ser da ordem de 640 bilhões de reais ao longo de seus trinta e
cinco anos. É verdade que o essencial destes recursos só estará disponível ao fim da década. Por isto é
fundamental assegurar que a meta 20, que assegura
a aplicação de 10% do PIB até 2024, incluindo Pronatec, Prouni, Fies. O bônus do Pré-Sal é um elemento
importante para esse objetivo, mas não se pode depender apenas dele.
Por outro lado não se pode deixar de observar
que a eficiência da gestão do sistema educacional é
um elemento essencial, sem o qual nem esses recursos serão suficientes.
A minha visão é que não podemos perder a oportunidade e desperdiçar esses aumentos de recursos
substanciais que o Brasil passou a dispensar à educação, como o fizemos até agora.
Estamos atravessando uma mudança histórica
da sociedade, em nível mundial: estamos saindo da
sociedade industrial, que, segundo Galbraith, iria durar
500 anos, e ingressando numa sociedade digital, que
ninguém sabe quanto tempo vai permanecer.
Nós, que estamos envolvidos nesse processo,
não podemos avaliar as mudanças que advirão para a
humanidade. É como ocorreu, há cinco mil anos, com
a passagem da cultura da memória para a cultura da
escrita, cujos vestígios, hoje o sabemos, estão nas pedras que restaram em Biblos, na Pedra de Roseta, nas
cunhas dos sumérios ou nos símbolos dos egípcios que
começaram a escrita. E a indagação perplexa feita ao
deus Thoth pelo rei Thamuz, do Egito, que consta do
Fedro de Platão: “O que será da memória do mundo?”
Nossas até hoje funcionaram, e funcionam, baseadas na concepção de causa e efeito. O conceito de
rede que vivenciamos agora destrói essa concepção
linear do raciocínio. A rede não tem causa geradora: à
proporção que dela participamos, ela se amplia.
Hoje, a compactação do tempo está determinando que novas tecnologias da educação diminuam a
duração do tempo de aprendizagem: ao contrário de
diminuir a qualidade, o acúmulo do saber a ampliou
de maneira extraordinária.
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O Brasil, com os recursos de que vai dispor do
pré-sal, tem que fazer uma revolução na educação.
Não se pode invocar falta de recursos: o que tem faltado é inovação.
Assim, com os olhos no futuro, nosso sistema
educacional deve ter como prioridade fundamental a
inovação, a busca de métodos que antecipem o futuro
e também, principalmente, uma formação de quadros
capazes de ensinar.
Os Estados Unidos, para induzir a melhora da
qualidade de ensino, criaram um programa de pontuação que premia o desempenho utilizando resultados
dos alunos, formação de professores e inovação das
escolas.
Eu, pelo menos, posso dar um depoimento pessoal: a maior contribuição que recebi na minha vida,
na busca do conhecimento, foi a do Colégio Marista,
onde aprendi a estudar. As matérias que aprendi foram
secundárias, porque o mais importante foi aprender a
estudar e aprender a aprender.
Isso, sobretudo, é o que devemos priorizar na
educação brasileira: aprender a estudar, que cria um
gosto pelo conhecimento, pela descoberta cultural.
Vinculo muito a evasão escolar à deficiência dos
métodos, além, evidentemente, das condições pessoais.
Quanto ao professor, eles ficam abandonados no
início das suas carreiras até o fim da vida profissional,
sem oportunidades de atualização de conhecimento.
Por isso mesmo, os educadores perdem o objetivo e
a motivação do prazer de ensinar.
Umas das coisas fundamentais que deve constar
das diretrizes é a necessidade de centros de treinamento de professores para melhoras em suas carreiras, não somente para terem progressão salarial pelo
tempo de serviço, mas também pela agregação de
conhecimento nas diversas etapas curriculares.
Esse é o grande nó do ensino no Brasil, embora
deva fazer a ressalva dos avanços já obtidos nessa
área. Mas são insuficientes!
O fundamental é dizer que não acredito que, a
partir da sociedade digital em que ingressamos, esses
métodos tradicionais possam subsistir e alcançar os
objetivos da educação.
Não basta também a febre da adoração, da idolatria a máquinas, colocando-se computadores nas
salas de aula, lousas digitais nas escolas, se não tivermos pessoal qualificado que, preparados, possam
operá-las – o que está acontecendo. As escolas não
devem ser um depósito de máquinas, mas sim contar
com elas para utilizar novas metodologias.
O projeto de Plano Nacional de Educação, saído
da Conferência Nacional de Educação e de três anos
de discussão, infelizmente se resume a uma colagem
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de bandeiras, não tendo adquirido consistência neste
longo tempo de discussão, com proposições metodológicas transformadoras, mas se resumindo a uma
pluralidade de objetivos a serem alcançados, sem que
se saiba como. Na realidade trabalha-se como se a
realidade atual fosse positiva e não preocupante, sem
se levar em conta os sucessivos sinais de crise que,
apesar das conquistas dos últimos anos, ainda são
dominantes no quadro da educação brasileira.
Falta a consciência de que precisamos passar
para novos patamares no processo educativo. Preocupa-me que, na questão da alfabetização, a meta 5, a
alfabetização se dará até aos 8 anos, e somente terá
a duração de um ano em 2024. Preocupa-me saber
que o conceito prevalecente é que não se pode fazer
alfabetização na pré-escola, época que me parece mais
propícia para o contato com novos universos.
Também fico satisfeito com a inclusão de uma 21ª
meta, tratando de novas tecnologias e metodologias.
Como já disse, acredito que somente com a mudança de paradigmas nós possamos fazer a necessária
revolução no ensino.
Discute-se também se as metas de crescimento
da educação devem conter obrigatoriedade de que
em parte os avanços sejam obtidos no setor público. A
meu ver, o importante é progredir, e, desde que todos
tenham acesso ao ensino, pouca diferença faz onde
os resultados sejam alcançados.
Quero chamar a atenção também para meu entendimento, como autor da Lei 7853/1988, que trata
do atendimento às pessoas com deficiência, de que
o ensino nas escolas públicas é um direito, não uma
imposição às famílias, que devem poder optar por dar
aos estudantes com deficiência o ensino nas escolas
públicas gerais, em escolas especializadas ou utilizar
estas de forma complementar. Não podemos ignorar o
grande serviço prestado por instituições como o Benjamin Constant, o INES ou as Apaes, entre tantas outras.
Educação é um bem público, e não mercadoria,
sujeita às regras do mercado.
A Constituição consagra que a educação é um
direito social1, um “direito de todos e dever do Estado
e da família, […] promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”2. Assim, além de responsabilidade do Estado, a educação não acontece apenas na
escola, mas tem lugar na família, na comunidade e em
todos os espaços de interação social. Nesse sentido,
a educação impõe uma forte mobilização e conscientização social, tanto quanto sólidos mecanismos de
avaliação, viabilizando o projeto de desenvolvimento
do País. Impõe, também, uma ampla associação entre
tecnologias de informação e métodos de aprendizagem.
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CF, art. 6º
CF, art. 205

A visão sistêmica das políticas educacionais
permitiu superar as falsas oposições entre níveis de
educação: não é possível cuidar apenas da educação
básica sem considerar o ensino superior, nem separar
a educação científica da educação profissional. Um
dos aspectos mais relevantes nesse aspecto é a valorização dos profissionais de educação.
O País vem se desenvolvendo em todos os níveis da educação, alcançando resultados que são
necessários e imprescindíveis, mas ainda não são os
suficientes para assegurar o futuro que ambicionamos.
O Plano de Alfabetização na Idade Certa anunciado
no primeiro semestre pela Presidenta Dilma deve trazer
resultados rápidos, até 2014. Uma leitura dos dados estatísticos mostra que temos progredido, mas ainda há muito
o que mudar. O Brasil possui 15,2% de crianças com até
8 anos não alfabetizadas. A taxa de analfabetismo é de
1.9% dos 10 aos 14 anos e de 8.8% dos 15 anos ou mais.
A taxa de atendimento da Educação Básica no
Brasil passou de 83,8% em 2000 para 92% em 2011,
um esforço gigantesco, mas, mesmo assim, 2% a menos do que o esperado. Dos 45,7 milhões da população com 4 a 17 anos, quase um quarto da população
brasileira, cerca de 3,5 milhões estão fora da escola.
Se considerarmos os estudantes com 19 anos, 51,1%
concluíram o ensino médio.
Estima-se que até 2014 serão 2,4 milhões os matriculados em cursos técnicos no âmbito do Programa
Nacional de Educação Tecnológica, o Pronatec, e mais
de 5 milhões em cursos profissionalizantes destinados
aos trabalhadores.
São dados relevantes. Além disso, não há dimensão da política educacional que não esteja hoje
no centro das atenções do governo.
Preocupa, para além da conquista de atendimento, a aprendizagem de nossos estudantes. E nesse
particular os dados são inquietantes. Nossa impressão
é que a defasagem entre aprendizado e ano cursado
vai crescendo no desenvolvimento escolar. No ensino
médio, menos de um terço dos estudantes conhece a
língua portuguesa de forma adequada ao período de
estudo e apenas um décimo sabe matemática!
É dever do Estado a educação básica obrigatória e gratuita dos 7 aos 14 anos3. E as altas taxas de
retenção, de falta às aulas e de evasão escolar, bem
como os baixos níveis de desempenho dos alunos
mostram que, para a maioria da população, o sistema
de educação fundamental não está provendo a formação necessária nem para a participação crítica na
sociedade moderna nem para inserção do educando
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no mundo do trabalho. Estima-se que 50% dos recursos gastos são desperdiçados por essa ineficiência.
3

CF, art. 208.

Na Educação Superior são cerca de 7 milhões
de estudantes em 2013. Apenas nos últimos 10 anos
as matrículas aumentaram em 150%. É relevante destacar que mais de 1,2 milhões de alunos dependem
do PROUNI e mais de 800 mil do FIES. Mesmo assim
o Brasil só possui 17% de sua população de 18 a 24
anos com curso superior, enquanto na Coreia este percentual ultrapassa 80%. Em pós-graduação e cursos
sequenciais o número de matrículas chega a 230 mil.
O crescimento comparativo dos cursos a distância
foi de 12% contra 3.1% dos presenciais, e sua participação chega a 15% da oferta da educação superior
no Brasil. Estes cursos dependem de tecnologias de
transmissão por satélite ou internet, de livros digitais,
de tutorias, tudo com forte estímulo ao autoaprendizado do aluno. O número de matrículas por curso em
educação à distância é em média de 950 alunos, quase
10 vezes a relação do presencial.
A inovação deve, em primeiro lugar, atingir a própria educação. O grande salto que outros países têm
dado nos últimos anos nessa área se deve em grande
parte a sua capacidade de introduzir novos métodos e
novas tecnologias. As novas tecnologias de aprendizagem ainda são insuficientemente difundidas. Lousas
eletrônicas e digitais, livros digitais, bibliotecas virtuais, transmissão por satélites de aulas e conferências,
uso da internet no reforço do aprendizado, tudo isso
é disponível. Mas a dificuldade de acesso não está só
na ausência do equipamento. Está, sobretudo, na dificuldade de sua utilização por professores e alunos.
Está, também, na ausência de um plano de conteúdos
curriculares adequados à disposição que essas tecnologias alcançam.
Há quase quarenta anos, quando assumi o Governo do Maranhão, encontrei uma situação catastrófica na educação. Implantei um projeto que tinha como
lema “uma escola por dia, um ginásio por mês e uma
faculdade por ano”. O projeto João de Barro construía
escolas dentro das comunidades. O Estado entrava com
a professora e com a manutenção da escola; o município entrava com o material de consumo da escola,
cabendo à comunidade a principal responsabilidade:
a construção e a manutenção da sua escola.
Nosso principal problema se encontrava no número de professores. Para multiplicar o número de
professores, incorporamos técnicas novas em disponibilidade no mundo inteiro e que poderiam ser usadas a serviço da educação. Pensamos na televisão.
Se tínhamos um professor, graças à televisão podí-
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amos multiplicar esse professor no número exato de
salas a que pudesse chegar a sua aula. Precisamos
superar, primeiro, a falta de qualquer experiência, no
Brasil, nesse ramo; segundo, o fato da experiência de
outros países ser muito mais avançada e muito mais
ambiciosa. Procuravam já, através da televisão, uma
produtividade de horas-aula e alguns subprodutos
que a televisão podia trazer. Nós, do Maranhão, buscávamos apenas uma coisa muito simples, que era a
multiplicação do número de professores, sem pensar,
ainda, nos subprodutos da técnica áudio-visual a serem incorporados no setor da educação.
Daí, ambiciosamente, com as maiores dificuldades, foi possível construir uma pequena equipe que
começou a produzir aulas experimentais, às quais demos o nome de aulas zero, para que pudessem treinar
o nosso pessoal, que iria iniciar, então, o programa de
multiplicação do número de professores. Não dispúnhamos de recursos para fazer instalações de grande
porte. Com pequenos trabalhos, transformamos velhas
oficinas em salas de aula do Centro Maranhense de
Televisão Educativa, o Cema. E à proporção que as
obras iam sendo feitas, sua equipe ia sendo treinada.
Mandei o Diretor do Centro e os professores estudar a
experiência japonesa. Criamos um circuito fechado de
televisão, o Centro de Televisão Fechado. Com esse
centro, com 48 salas de aula, com um monitor em
cada sala, com dois pequenos equipamentos de televisão em circuito fechado começamos, então, o curso
ginasial, o currículo normal, apenas com uma pequena diferença: é que em cada sala, ao invés de termos
um professor, nós tínhamos um professor repetido nas
salas com 48 monitores, recrutados nas universidades.
Ao deixar o governo, nós tínhamos 18 mil alunos no
circuito de sistema de televisão no ensino médio. Isto
foi replicado no interior do Estado. Foram feitos ainda
cursos especiais para a formação de professores, de
administradores, e cursos de madureza.
Cito esta experiência para em meio a esta reflexão sobre educação porque estou convencido de
que o País precisa encontrar novas tecnologias que
revolucionem o ensino. O projeto do Plano Nacional
de Educação, como disse, não aborda esta questão.
A educação é, sem dúvida, nosso maior desafio.
Já está na hora de fazer com que ela seja um trunfo
para o País em vez de uma desvantagem. Mais uma
vez, está na hora de inovar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso com satisfação.
V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só quero também dizer que votei conforme a posição
do nosso Partido e do nosso Bloco nas duas últimas
votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra a manifestação de V. Exª.
Concedemos a palavra ao Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero iniciar concordando
com o que foi destacado aqui pelo ex-Presidente Senador José Sarney. Nós estamos aqui a debater, em
especial, uma carta de intenções, porque o texto que
estamos a votar peca em seu principal conteúdo, que
diz respeito aos investimentos da União.
Sr. Presidente, o nosso País terá, nos próximos
dez anos, com a aprovação do Plano Nacional de
Educação, um momento para enxergar as diferenças
do projeto de nação presentes aqui, no Parlamento.
Eu quero trazer aqui a lembrança das manifestações de junho último, quando milhares de jovens em
todo o País ocuparam as ruas de forma espontânea
e manifestaram grande insatisfação em relação aos
rumos da política nacional. Um dos principais pontos
dessas manifestações era a insatisfação com relação
ao padrão de educação que vivemos no País hoje.
Via-se nas manifestações que eles queriam, em especial, uma educação no mesmo padrão dos estádios
da Copa do Mundo que nós temos hoje para atender
a Federação Internacional de Futebol e associados.
Com certeza, alguns desses jovens manifestantes não conhecem o sociólogo Florestan Fernandes;
talvez, dele nunca tenham ouvido falar. Florestan considerava que a escola pública, laica, gratuita, universal e de boa qualidade é um meio fundamental para
reduzir as desigualdades sociais. Esse continua a ser
nosso principal desafio.
Na semana passada, Sr. Presidente, foram divulgados os números do Pisa, a avaliação de conhecimento da OCDE para 65 países. O nosso País frequentou o vergonhoso 55º lugar. Aqui, neste debate
do Plano Nacional de Educação, há, por exemplo,
uma emenda do Senador do Cristovam Buarque que
considera como meta a ser levada em conta por nós a
nossa elevação do 55º lugar no Pisa para o 10º lugar
nos próximos anos.
Isso não está sendo levado em consideração.

DEZEMBRO DE 2013

93662 Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O problema concreto, Sr. Presidente, é que, numa
federação assimétrica como a nossa, essas metas propostas pelo Plano Nacional de Educação se assemelham, como foi dito aqui pelo Presidente José Sarney,
a uma carta de intenções, e não à realização de metas,
que concretamente melhorariam a educação brasileira.
A primeira delas é em relação aos 10% do PIB.
Veja, Sr. Presidente, o plano que veio da Câmara dizia
concretamente que, em relação aos 10% do PIB, a meta
progressiva do investimento público em educação será
avaliada no quarto ano de vigência do PNE e poderá
ser ampliada por meio de lei. E falava claramente na
obtenção de 10% do PIB.
O que está no substitutivo que estamos votando
aqui dilui esses 10% do PIB e utiliza subterfúgios. Dilui
esses 10% do PIB entre bolsas de estudo concedidas
no Brasil e no exterior, subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil, financiamento de
creche e pré-escola de educação especial, ou seja, dilui
esses 10% do PIB em um conjunto de outros subterfúgios para instituições, subvenções sociais, isenções
fiscais, empréstimos estudantis, coisas de diferentes
gêneros que não significam o que dizia Cristovam, o
nosso bom e velho Florestan Fernandes, ou seja, 10%
do PIB em educação pública, exclusivamente pública.
Esse substitutivo que está sendo proposto não significa investimento em educação pública, exclusivamente
pública. Esse é o primeiro problema desse substitutivo.
O segundo problema, Sr. Presidente, desse substitutivo que nós estamos montando está relacionado
claramente ao financiamento também da educação pública. Está na Meta 11. No texto que veio da Câmara,
dizia: triplicar as matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta de pelo menos 50% da expansão no segmento
público. Pois bem, este texto que está aqui diz o seguinte: triplicar as matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta de pelo menos 50% de gratuidade na expansão de vagas.
Cadê a palavra “público”, que veio da Câmara
e que está sendo retirada neste texto? Parece uma
expressão apenas, mas é algo concreto e material.
A expressão “público” significa a expansão de vagas
públicas em 50% na educação pública, na expansão
das escolas técnicas públicas, que foi retirada deste
texto e que estava no texto do relatório Alvaro Dias,
votado na Comissão de Educação. Está sendo retirada neste texto da Comissão de Constituição e Justiça, o que significa desobrigação do investimento em
educação pública.
Na Meta 12, vai mais adiante. Mais uma vez é
retirado o investimento em escolas públicas, na ex-
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pansão de 40%, e é retirada a expressão “segmento
público”, que foi mantida também na Comissão de
Educação e que não consta do relatório da Comissão
de Constituição e Justiça, para atender somente com
recursos públicos o segmento privado, desobrigando
o atendimento da educação pública e para atender
com recursos públicos a educação privada. Esse claramente é o objetivo.
Mais adiante, na Meta 20, no texto que veio da
Câmara e no texto do relatório Alvaro Dias, aprovado
na Comissão de Educação, estava dito: “Ampliar o investimento público em educação pública, de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno
Bruto do País, no quinto ano de vigência e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio”.
Pois bem, no texto que está aqui, diz: “Ampliar o
investimento público em educação pública, de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto do País, no quinto ano de vigência desta lei
e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do
decênio, observado o disposto no §5º do art. 5º desta
lei”. Ou seja, o que diz o §5º do artigo desta lei significa
a diluição com subterfúgios para outras modalidades
de educação, que não é a educação pública.
O mais grave, Sr. Presidente, é a desconsideração
de um fator fundamental para as desigualdades regionais do País, que é o chamado custo aluno/qualidade.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O custo aluno/qualidade, Sr.
Presidente, definido pelo Conselho Nacional de Educação – já concluindo, Sr. Presidente –, em maio de 2010,
é fundamental, em especial para o Norte e o Nordeste
do País, onde, segundo a última PNAD, estão concentrados mais da metade dos analfabetos deste País. E
não são poucos – o senhor sabe, Senador Cristovam; já
debatemos isso neste plenário. Quase metade dos 14
milhões de analfabetos deste País, ou seja, 7 milhões,
estão no Norte e no Nordeste deste País.
O Norte e o Nordeste deste País precisam de um
tratamento diferenciado. É este tratamento diferenciado que está assegurado no custo aluno/qualidade. O
custo aluno/qualidade precisa de 46 bilhões para ser
executado, e, para isso, é necessária a implantação do
custo aluno/qualidade. A implantação do custo aluno/
qualidade está assegurada no texto da Câmara ou no
relatório Alvaro Dias.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – E esse relatório da CCJ diz,
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em vez de atender ao dispositivo, “implantar” o custo
aluno/qualidade, ele adota o termo “definir” o custo
aluno/qualidade.
Senador Cristovam, a V. Exª, que foi Ministro da
Educação, eu pergunto: para que definir o que já foi
definido pelo Conselho Nacional de Educação? Não
há mais o que definir.
O custo aluno/qualidade deve ser implantado. Ele
é fundamental para termos um investimento de R$46
bilhões da União em Municípios e Estados do Norte e
Nordeste, para sanar esta mancha indelével da história brasileira, ou seja, 25 anos após a Constituição de
1988, ainda temos 9% da população brasileira analfabeta; somos o 95º no ranking da Unesco.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Enquanto países vizinhos nossos, como a Venezuela, a Bolívia e o Equador já declararam o seu território livre do analfabetismo, nós ainda
padecemos desse mal. Países vizinhos como a Guiana e o Suriname têm menos analfabetos do que nós.
O analfabetismo concentra-se principalmente na
Amazônia e no Nordeste, e o custo aluno/qualidade
não está sendo considerado nesse relatório.
Esse relatório aqui proposto não é o relatório que
melhorará os índices da educação no País; não é o
relatório que garante os 10% do PIB; não é o relatório
que merecerá o nosso voto; e não é o relatório com
o qual iremos concordar. Não é, como V. Exª diz, Senador Cristovam, a Lei Áurea da educação brasileira.
Por isso, vamos votar contra ele.
Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, talvez esse seja um
dos projetos de lei mais importantes de que tenho a
oportunidade de participar, da sua elaboração, da sua
constituição, do seu debate.
Há quase três anos, em 20 de dezembro de 2010,
o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional o
Plano Nacional de Educação para viger entre os anos
de 2011 e 2020. Seria o plano decenal da educação.
No entanto, já estamos chegando a 2014 e ainda debatendo, mas, ainda assim, aprofundando os pontos
necessários para nós termos, sim, um Plano Nacional de Educação que atenda à sociedade brasileira
por completo.
A matéria tramitou na Câmara dos Deputados
por quase dois anos, tendo sido aprovada e enviada
ao Senado Federal no final de 2012, em 25 de outubro.
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Nesta Casa, tramitou em três comissões. Na CAE, foi
relatada pelo Senador José Pimentel. Naquela Comissão, eu tive a oportunidade de apresentar a Emenda
nº 1 da CAE. Para minha satisfação, acabou sendo
acatada tanto pelo Relator da CAE quanto por todos
os demais pares daquela Comissão.
Trata-se de emenda que reputo de grande importância, pois complementa uma das principais bandeiras
do meu mandato, qual seja, aprimorar a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional para inserir diretrizes
balizadoras para os ensinos fundamental e médio, focadas no exercício da cidadania e dos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade brasileira.
A Emenda nº 1 da CAE, que, repito, foi acatada
por todos os Relatores, tem por objetivo adequar o
Plano Nacional de Educação no sentido de oferecer
diretrizes que contribuam para o fortalecimento da
formação de um cidadão brasileiro melhor em seus
valores morais e éticos.
Na CCJ, o PNE foi relatado pelo Senador Vital
do Rêgo, e como membro titular daquela Comissão,
Senador Vital, apresentei quatro emendas, sendo que
três delas, para minha satisfação, foram acatadas por V.
Exª e mantidas também na Comissão de Educação. E
aqui também mantidas, todas, pelo Senador Eduardo
Braga, que é o Relator de plenário.
A primeira emenda aprovada corresponde à de
nº 9 na CCJ, que procura oferecer algum estímulo
ao envolvimento da nossa juventude com o trabalho
voluntário. Precisamente propõe que a prestação de
serviço voluntário, realizada por estudante de graduação, quando supervisionado pela instituição de ensino
superior, possa ser convertida em créditos acadêmicos
curriculares, limitados a 10% da carga prevista para a
conclusão do curso.
Também foi aprovada a Emenda nº 10 da CCJ, de
minha autoria, que se insere na mesma linha da emenda anterior de promover o ensino voluntário na cultura
do nosso País. Entre as áreas que mais poderiam se
beneficiar com a adesão maciça a essa modalidade de
prestação solidária, encontra-se a educação e, dentro
dela, nossas escolas públicas de educação básica.
Aproveitando a oportunidade da discussão do
Plano Nacional de Educação nesta Casa, a emenda
propôs estratégia que articule o trabalho voluntário em
nossas escolas públicas de educação básica com a
formação inicial de futuros profissionais da educação.
Por fim, não poderia deixar de destacar o que considero o principal avanço que obtive, em conjunto com
outros Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que, como
eu, também apresentaram emendas para tratar da restituição ao texto da palavra “preferencialmente” para
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a Meta 4, garantindo a manutenção do extraordinário
trabalho desenvolvido em todo o Brasil pelas Apaes.
A Meta 4 trata da universalização da educação.
Eu sou plenamente favorável à universalização da
educação, em que a inclusão no ensino regular deve
ser vista como preferência para todo cidadão brasileiro. Mas não podemos, de forma alguma, tirar o mérito
de nossas APAEs, que não fazem somente o ensino
pedagógico, mas também o atendimento muitas vezes
clínico, seja de fonoaudiologia, seja de fisioterapia, seja
de psicologia, de enfermagem e de outros profissionais de saúde que atendem às APAEs, para que essas
crianças, esses cidadãos brasileiros e brasileiras que
lá recebem esse atendimento especializado no ensino
pedagógico e também clínico tenham o direito, eles e
seus pais, de poderem optar se aquele ambiente é o
mais apropriado para dar a eles uma melhor condição
de convívio em sociedade ou não, ou se é uma escola
de ensino regular, mantida pelo Poder Público ou pelo
poder privado.
Então, essa é uma das emendas que, junto com
tantas emendas de outros Senadores e Senadoras,
tive a oportunidade de sugerir à Comissão de Constituição e Justiça. E o eminente Senador Vital do Rêgo,
Relator naquela Comissão, acatou-a, o que foi feito
também pelo Senador Alvaro Dias, na sequência, na
Comissão de Educação.
A Constituição Federal de 1988 consagrou, no
art. 205, o direito de todos à educação. Mais à frente,
no inciso III do art. 208, a Carta Magna garantiu às
pessoas com deficiência o atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino. É esse o termo que nós pretendemos manter.
Esse mandamento constitucional reflete a evolução do
pensamento pedagógico e das políticas educacionais
no Brasil no que diz respeito à educação das pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, ou altas habilidades ou superdotação.
Neste cenário, Sr. Presidente, somam-se aos
esforços do Governo Federal, em oferecer educação
aos portadores de deficiência, o trabalho de inúmeras
instituições da sociedade civil que devotam atenção
especial ao desenvolvimento educacional destes cidadãos. Tais instituições, em sua grande maioria, já
detêm expertise pedagógica, além de infraestrutura
adequada ao atendimento de pessoas com deficiência,
chamadas especiais, realizando, por vezes, um trabalho mais especializado do que o próprio Poder Público.
Seguindo os preceitos constitucionais, entendo
que é necessário que o atendimento educacional das
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
continue apenas “preferencialmente” a ser realizado na
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rede regular de ensino. Assim, as famílias continuarão
tendo a liberdade de escolher a escola que querem
para seus filhos, mantendo o funcionamento de atores
históricos da educação especial, como as Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs).
Encerro, Sr. Presidente, congratulando-me com
todas as pessoas, instituições, câmaras municipais,
prefeituras do meu Estado...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – ... o Estado do Paraná, que me enviaram manifestações em defesa das APAEs. Pelos números que me
foram enviados, no Paraná são 326 escolas especiais
atendendo a cerca de 42 mil alunos que merecem todo
o meu apoio e foram brindadas pelo acolhimento das
emendas que, como a minha, retornaram a expressão
“preferencialmente” para a Meta 4, quando tratava da
universalização da educação.
Dessa forma, garantimos a continuação do fantástico trabalho desenvolvido pelas APAEs e similares em
benefício de muitas famílias brasileiras e paranaenses.
Voto, então, Sr. Presidente, favoravelmente ao
PNE, na forma aqui manifestada pelo Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, do meu Partido, o PMDB.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quando nós concedemos a
palavra ao Senador Sérgio Souza, nós tínhamos, pela
imprecisão aqui da inscrição, omitido o nome do Senador Alvaro Dias antes do Senador Eunício Oliveira,
que fez uma permuta com Lúcia Vânia. Portanto, vou
conceder a palavra ao Senador Alvaro Dias; em seguida, ao Senador Eunício Oliveira; e, em terceiro lugar,
ao Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesta noite nós
poderíamos estar aprovando o Estatuto da Cidadania,
do presente e do futuro do País; mas não estamos. Estamos desperdiçando esta oportunidade de promover
um extraordinário salto de qualidade no sistema educacional do País.
Depois de vários anos, mais de três anos, estamos concluindo o processo legislativo que oferecerá
ao País o Plano Nacional de Educação.
Nesses dias de debate na Comissão de Educação do Senado Federal, ouvimos 35 especialistas,
representantes dos mais diversos setores do sistema
educacional público e privado do País, em sete audiências convocadas pelo Presidente Cyro Miranda.
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O diagnóstico é pessimista. A situação da educação no Brasil é dramática e há incrível inversão dos
valores da parte dos que governam o Brasil. Um único
exemplo confirma a inversão de valores: o País está
gastando agora R$28 bilhões para obras de estádios de
futebol e outras preparatórias para a Copa do Mundo
no próximo ano. Pois bem, com R$25 bilhões, o Brasil colocaria nas escolas todos os jovens, crianças e
jovens, de 4 a 17 anos, que fora delas se encontram.
Gastamos R$28 bilhões que poderíamos gastar para
colocar brasileiros que se encontram longe dos bancos escolares.
E que Plano nós estamos oferecendo ao Brasil? O
Presidente Sarney já disse, o Senador Randolfe reafirmou: nós não estamos oferecendo ao Brasil um Plano
Nacional que possa ser executado. Eu lamento afirmar,
sem o desejo de qualquer arroubo, poderia lançar o
desafio: 10% do PIB para educação, como? De onde?
No nosso parecer aprovado pela Comissão de
Educação, Presidente Sarney, incluímos um dispositivo que obrigava o Executivo da União a apresentar,
no prazo de um ano, a sua proposta para a divisão de
responsabilidades entre os entes federativos no que
diz respeito aos 10% do PIB para a educação.
A quem cabe? À União, quanto? Ao Estado,
quanto? Ao Município, quanto? Não basta colocar no
Plano que 10% do PIB será aplicado em educação.
Mas, o que é mais grave, todos os dispositivos
que assegurariam o cumprimento desse Plano foram
extirpados: os dispositivos que dizem respeito a monitoramento, avaliação constante, estabelecimento de
prazos para cumprimento de metas, fiscalização, com
a presença, inclusive, do Tribunal de Contas, com a
obrigação da Presidência da República, na mensagem
anual, apresentar o balanço do cumprimento das metas, a convocação do Ministério Público, a responsabilização para os agentes, a Lei de Responsabilidade
Educacional.
Nem mesmo o dispositivo que aprovamos na
Comissão de Educação, que obrigaria, em um ano,
a aprovação de uma proposta de Lei de Responsabilidade Educacional foi mantida no substitutivo aqui
aprovado pelo Relator.
Mas há outros pontos essenciais que devem ser
destacados. Esse Plano não é um plano de governo.
Não deveria ser, mas me parece que é. Está se transformando em plano de governo. Deveria ser um plano
de Estado, acima dos interesses partidários, acima dos
interesses dos eventuais oposicionistas e governistas.
Deveria ser um plano de Estado, do Estado brasileiro.
Veja por que não concordamos com esse substitutivo:
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– a supressão da delimitação do investimento
público em educação à educação pública, de maneira excessivamente abrangente, desconsiderando as
deliberações da Conferência Nacional de Educação
(Conae) e da Câmara dos Deputados. Portanto, não
há uma definição clara de que os recursos a serem
aplicados serão aplicados em educação pública;
– a retirada da previsão de que 50% do bônus de
assinatura dos contratos de partilha para a produção
de petróleo e gás sejam destinados à educação, em
reforço ao financiamento do setor;
– a supressão de diversos dispositivos que fortalecem o monitoramento do Plano e a responsabilização
pelo alcance de suas metas, fundamentais para que o
Plano não se limite a ser extensa carta de intenções;
– a menor ênfase à concretização dos planos
estaduais e municipais de educação e à elaboração
de leis de gestão democrática do ensino pelos entes
federados, na medida em que os dispositivos sobre
prazos passam a tratar apenas do encaminhamento
de projetos de lei aos respectivos Legislativos;
– o alongamento do horizonte temporal para a
instituição do Sistema Nacional de Educação, já que o
prazo de dois anos previsto passa a se referir apenas
à apresentação do projeto de lei competente;
– a pouca ousadia nas metas relacionadas à alfabetização e à educação integral, desconsiderando
as sugestões de especialistas na área;
– a perspectiva reducionista para a meta relacionada à qualidade da educação básica, exclusivamente
vinculada ao Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica;
– a desconsideração das deliberações da Conae
e do texto aprovado pela Câmara, com a eliminação de
percentual específico para a expansão das matrículas
da educação profissional e superior no setor público.
Fixamos, no nosso relatório, 50% do oriundo das escolas públicas para o preenchimento de vagas no ensino profissionalizante e 40% para as universidades
públicas. Isso foi extirpado do texto que será levado à
deliberação hoje;
– o retrocesso na implantação de um padrão mínimo de qualidade na educação básica, por meio do
Custo Aluno Qualidade (CAQ), do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e da responsabilidade da União
em complementar os recursos dos entes federados
que não os atingirem, uma das principais bandeiras
dos movimentos de defesa do direito à educação e até
mesmo do Conselho Nacional de Educação, que possibilitaria inverter a lógica do financiamento do setor;
–– a supressão de diversas estratégias oriundas
das audiências públicas promovidas pela Comissão
de Educação, que poderiam trazer inovações para a
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educação nacional, respaldadas por atores sociais
relevantes;
– a supressão dos dispositivos que estimulariam
o ensino a distância;
– a inclusão da estratégia polêmica, ligada à adoção de políticas de valorização do mérito na educação,
sem qualquer discussão com a sociedade;
– o acréscimo da meta 21, relativa à produção
científica, que, ainda que possa ser meritória, está
muito mais afeta a um plano de ciência e tecnologia do
que ao Plano Nacional de Educação, sem contar que,
provavelmente, incorre em erro material ao almejar,
para daqui a dez anos, proporção de doutores inferior
ao que já alcançamos hoje.
Portanto, um retrocesso em relação a essa meta
proposta para 10 anos.
É evidente que agradecemos o acolhimento de
cerca de 54 alterações que promovemos na proposta
que chegou à Comissão de Educação, mas nós tínhamos apresentado e aprovado 101 alterações.
Portanto, as alterações acolhidas o foram certamente porque o Senador Vital do Rêgo entendeu serem elas promotoras de avanço na proposta original,
mas não estamos satisfeito apenas com elas, não são
suficientes. As propostas que foram recusadas são fundamentais, especialmente aquelas que estabelecem a
possibilidade de monitoramento, de avaliação constante, de fiscalização permanente, de exigência, aquelas
que estabelecem responsabilidade educacional.
Este País avançou em matéria de administração pública quando aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovou também quando aprovou a Lei de
Responsabilidade do Desporto e há de aprovar a Lei
de Responsabilidade Educacional, sem o que essas
metas se constituirão, Senador Cristovam, apenas em
manifestação de intenção. Será um plano letra morta, será um plano para enfeite das bibliotecas. Quem
sabe para o deleite de especialistas, de educadores,
de estudantes...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– ...de administradores da educação, mas essas metas
não garantem que teremos avanços reais e objetivos
na educação do Brasil.
Não quero vaticinar pessimistamente, mas tenho
que concluir, Sr. Presidente, já que sou convocado a
encerrar, afirmando que não creio neste plano de metas,
que ele não promoverá os avanços que poderíamos
aqui decretar se amarássemos a ele os dispositivos de
exigência e de responsabilidade educacional.
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É por isso, Sr. Presidente, que o PSDB, que a oposição pretendem insistir na aprovação do plano aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Para concluir, meu caro Presidente Paulo Paim.
Certamente, a aprovação daquilo que emergiu
da Comissão de Educação do Senado Federal, presidida pelo Senador Cyro Miranda, não é o ideal ainda,
não tem a ousadia que marca os estadistas, não tem,
mas fica mais próximo daquilo que nós podemos considerar como ideal.
Hoje, os nossos sonhos se encontram muito distantes de serem realizados em matéria de avanço no
sistema educacional brasileiro. O que nós estamos
aprovando hoje não é motivo para celebração, como
aqui já se disse. O que nós estamos aprovando hoje
é razão para uma enorme tristeza. Nós não podemos
gerar falsa expectativa. Não temos esse direito. Se
não tivermos a ousadia, se não avançamos na direção
daquilo que merece o Brasil, pelo menos sejamos sinceros e honestos ao afirmarmos: “Não podemos gerar
falsa expectativa em relação a esse Plano Nacional
de Educação”.
É evidente que todos nós, conjuntamente, salvamos pontos fundamentais, como, por exemplo, do
ensino especial. E hoje, coincidentemente, comemoram-se 59 das APAEs no Brasil. Há 59 anos se instalou a primeira APAE no País, no Rio de Janeiro. Há,
portanto, uma coincidência em relação ao ensino especial. Aquilo que assimilou o substitutivo está em inteiro acordo com aquilo que nós propusemos também
na Comissão de Educação.
Portanto, Sr. Presidente, concluindo, infelizmente,
não podemos celebrar este momento. Só podemos lamentar o desperdício de oportunidade de promovermos
um salto de qualidade na educação brasileira.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Chamaremos, agora, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aprovar o
Plano Nacional de Educação (PNE) é elevar a educação a um status de prioridade nacional, é estabelecer
o norte a ser seguido na política educacional do Brasil
ao longo do próximo decênio.
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Trata-se de um plano que também está em sintonia com a Declaração Mundial Sobre Educação para
Todos e é fruto de um amplo diálogo, de um amplo
debate, entre os Poderes Executivo, Legislativo e a
sociedade brasileira.
Tem, entre suas diretrizes, a melhoria da qualidade do ensino e a promoção do princípio da gestão
democrática da educação.
O PNE exige, dentre suas metas, a destinação, até
o final do período de 10 anos, de pelo menos 10% do
Produto Interno Bruto à educação a fim de assegurar
atendimento às necessidades de expansão com padrão
de qualidade e equidade. Também prevê investimento
público em programas de expansão da educação profissional e superior, bolsas de estudos aqui no Brasil e
lá fora, no exterior, e, principalmente, subsídios para
programas de financiamento estudantil como garantia
de acesso à educação.
Entre os avanços estão ainda a inclusão da estratégia de articulação entre as famílias e a comunidade
e a inclusão do termo “educação integral”, significando
a ampliação de conteúdos de aprendizagem.
O mais importante é que prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar cada uma das conquistas
previstas, ao retomar a realização de conferências municipais, regionais e estaduais anteriores às nacionais.
Para implementação do plano, entretanto, faz-se
necessária uma gestão eficiente e eficaz, com o estabelecimento de uma rede de colaboração que se dará
a partir da articulação entre todos os entes federados,
visando promover uma grande mudança e tendo como
meta a conquista de uma educação de qualidade e,
sobretudo, inclusiva.
O Plano almeja, também, universalizar para a
população de 4 a 17 anos a educação especial, o
atendimento e o acompanhamento educacional especializados, assegurando-lhes o atendimento preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse sentido,
Srªs e Srs. Senadores, registro a importante atuação
dos centros de ensino especial e das APAES espalhadas por todo este País, onde mais de 45 milhões de
pessoas possuem algum tipo de deficiência, seja ela
auditiva, visual, motora ou mental, intelectual, como
revelam os dados do IBGE de 2010. Ou seja, essas
instituições oferecem ensino especial e devem continuar a receber os repasses do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
Gostaria de concluir, Sr. Presidente, ressaltando
que a qualidade da educação é um direito constitucional; conquistar esse direito representa uma gigantesca
tarefa do Poder Público. Avançar na direção da qualidade envolve diferentes aspectos, melhoria da infraestrutura escolar, formação adequada de professores,
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aquisição de material didático e tecnológico necessários ao suporte pedagógico e o fortalecimento da carreira do magistério, com a qualificação da gestão dos
sistemas de ensino.
Outro grande desafio que não podemos negligenciar é a desigualdade educacional entre as Regiões e, dentro delas, as diferenças entre as zonas
rural e urbana dos Municípios mais pobres do Brasil,
especialmente do Nordeste brasileiro, sem esquecer a
periferia das grandes cidades. São investimentos que
demandam não só mais recursos e melhor gestão,
mas, principalmente decisão política, como fizemos
no nosso Estado, o querido Ceará.
O Ceará saltou da quarta para a primeira colocação do Nordeste em educação, segundo o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) divulgado
em julho deste ano, Sr. Presidente.
Aqui, no Parlamento, quero também agradecer
ao meu Partido, o PMDB, porque trabalhamos juntos,
para garantir que 75% dos royalties do petróleo, assim
como os recursos que vão formar o fundo social do pré-sal fossem destinados à educação, e este Congresso
Nacional, esta Casa do Poder Legislativo, o Senado
Federal, deu a sua contribuição para que isso pudesse acontecer com a anuência de todos os Senadores.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo do agradecimento do meu Partido ao Senador Vital do Rêgo, ao
Senador Eduardo Braga, ao Presidente Sarney, que,
num debate com o Ministro da Educação, fez com que
a Meta 21 pudesse ser incorporada; inovação e tecnologia, em especial, na inclusão dessa meta proposta pelo
Presidente Sarney, bancada pela Bancada do PMDB e
incorporada ao relatório pelo Senador Eduardo Braga.
Por isso, Sr. Presidente, essa Meta 21, que traz
ao PNE a questão da ampliação da produção científica
brasileira entre um tempo que precisamos atualizar, de
dar uma visão diferente para que o Brasil possa avançar e ficar, em pouco tempo, entre os dez principais
países produtores de conhecimento.
Portanto, Sr. Presidente, agradecendo mais uma
vez a todos os Senadores que se incorporaram na
discussão deste projeto. V. Exª, Senador Paulo Paim,
que tem feito aqui nesta Casa um trabalho com muita
dedicação, sempre atento a todas as questões, e não
poderia deixar de ter participado de uma questão tão importante como a que nós estamos comemorando hoje.
Senador Renan Calheiros, V. Exª que, durante
todo este ano, lutou para que esta Casa, o Congresso
Nacional, pudesse mostrar para a sociedade brasileira que está em sintonia com o seu sentimento, coroa
nesta noite, já neste final de Legislatura, exatamente a
coordenação dos trabalhos desta Casa feita por V. Exª,
com paciência, ouvindo a todos nós e, muitas vezes,
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arrumando o Regimento para que todos, democraticamente, pudéssemos discutir matérias importantes
aqui. Há uma lista enorme de coisas, de leis e de atos
praticados por este Senado, graças à paciência e à
coordenação de V. Exª, Senador Renan Calheiros.
Então, ficam aqui as minhas homenagens nesta
noite em que todos nós, em que o Brasil comemora
esse importante evento que é a aprovação do relatório do Senador Vital do Rêgo e depois, aqui no plenário, do Senador Eduardo Braga, que teve menos de
45 minutos para preparar esse importante relatório,
mas, como tinha participado de todas as reuniões, de
todas as discussões, estava preparado para fazer um
relatório à altura da educação brasileira.
Portanto, Senador Eduardo Braga, aqui o agradecimento do Líder do PMDB a V. Exª pelo brilhante
relatório.
Eu concluo, dizendo que agora todos nós temos
a responsabilidade...
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – ... de aprovar esse avanço, que é exatamente
o Plano Nacional de Educação, colocando 10% do PIB.
Assim como nós aqui aprovamos e a Câmara dos Deputados ainda não concluiu a questão do financiamento da saúde pública do Brasil, nós estamos fazendo,
Senador Paulo Paim, na noite de hoje, a celebração
da aprovação dessa importante matéria para a educação do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador
Eunício Oliveira, Líder do maior Partido da Casa, pela
sua contribuição permanente aos avanços que estamos tendo no Senado.
Passamos agora a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pois não, Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Eu quero fazer
uma consulta à Mesa antes de o Senador Cristovam
tomar da palavra.
Há alguns dias, eu apresentei, com 39 assinaturas, um pedido para a instalação de uma CPI do
Transporte Público, atendendo ao famoso clamor das
ruas. Agora, chega-me aos ouvidos que assessores
de partidos políticos estão procurando Senador por
Senador, solicitando a retirada da assinatura.
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O pedido está sobre a mesa, e eu solicitaria à
Mesa, a V. Exª, ao Senador Renan Calheiros a definitiva leitura para acabar com esse drama de pressão
em cima de Senadores que querem saber o que realmente acontece com o transporte público no Brasil.
Eu acho que o Senado não vai se desmoralizar com
retirada de assinaturas sob pressão de assessores de
partidos políticos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao Senador
Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Senador Paim, antes de qualquer coisa, de falar do
assunto, quero dizer ao Senador Requião que dou todo
o meu apoio. E quero dizer a esses assessores que
não me procurem para retirar a minha assinatura. Eu
gostaria que, em função disso, a gente conseguisse
mais umas cinco, seis, sete, dez assinaturas, porque
é algo fundamental saber como funciona o transporte
público no Brasil. Eu não posso imaginar a razão que
alguém tenha de não defender que se faça essa CPI.
Não consigo imaginar. Por isso, fico satisfeito que tenha
usado este meu tempo para defender isso.
Mas, Senador Paim, eu vou voltar a falar desse assunto e vou tocar muito no que falou o Senador
Randolfe.
Quero começar dizendo que o PNE devia ter duas
metas. Só duas metas, Senador Randolfe. A primeira meta era dizer: “O Brasil vai estar entre os países
com melhor educação no mundo”. Segundo, “o filho do
mais pobre brasileiro vai ter acesso a uma escola com
a mesma qualidade do filho do mais rico”.
Nós vamos tirar do Brasil, como eu falei mais
cedo, o carimbo que tem sobre o mapa do Brasil, dizendo: “Este é um País sem educação”. E tirar da testa
de cada menino e menina do Brasil o carimbo que diz:
“Vai para a escola”. Ou que diz: “Não vai para a escola”.
Bastavam duas metas. Essas metas não seriam
atingidas em dez anos. Elas precisam de mais tempo,
mas tem que se fazer um plano de dez anos, para que
se chegue a vinte e a trinta. E até vou mais longe: devíamos ter uma meta de realizá-la, Senador Alvaro, em
cinco anos, para a gente ver aqui, enquanto estamos
nesta legislatura, o que avançamos ou não avançamos. Lamentavelmente, do jeito que está o Plano, não
vamos chegar nem de longe nessas metas grandes,
ambiciosas.
Fiquei feliz que o Relator tenha dito que a minha
proposta é ousada. Fico feliz. Mas o Brasil está precisando disso, como aliás o Relator também colocou. E
o que eu ponho ali é o caminho para se fazer isso. O
problema não é ter mais ou menos dinheiro; é saber o
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que se vai fazer, e aí fazer as contas para saber quanto
dinheiro é preciso.
O que temos que fazer – e é isso que um Plano
Nacional de Educação, ou dois ou três planos precisam – é, primeiro, uma carreira do professor, onde
ele tenha um salário ultrabom para sermos capazes
de atrair os melhores quadros da sociedade e jovens
para a carreira do magistério. O que nós precisamos
é que esses professores sejam selecionados de uma
maneira muito cuidadosa, para inclusive evitar o desvio de, pagando bem, vir gente sem vocação e que
venham apenas para ficar ganhando o salário. Nós
precisamos de professor que inclusive não tenha uma
estabilidade plena, que essa estabilidade dependa do
seu desempenho ao longo da sua carreira.
Nós precisamos de um professor que seja avaliado, mas com um salário bastante alto. Esse professor,
no mundo de hoje, precisa ter uns prédios bonitos onde
trabalhar, precisa ter equipamentos modernos, porque
não é mais um bom professor aquele que condena as
crianças a assistirem aulas com quadro negro, com
equipamentos antigos, com cadeiras desconfortáveis,
com prédios caindo.
É preciso que tudo isso seja feito em horário integral. E não há como jogar a responsabilidade desse
salário alto, desses equipamentos modernos, nos ombros dos pobres prefeitos. Eles não estão conseguindo
pagar nem mesmo o piso salarial, que é quase nada.
Imaginem pagar um alto salário. Eles não estão conseguindo manter os prédios que eles têm hoje, que
não merecem o nome de escola.
Senador Flexa, os pais brasileiros não comprariam uma televisão se a loja tivesse um prédio parecido
com a escola onde deixam o filho. Você não confiaria
na compra de um equipamento, Senador Antonio, em
uma loja que tivesse a cara das nossas escolas. E a
cara do futuro de um país é a cara da sua escola no
presente. Olhem os prédios das escolas de hoje e vocês estarão vendo a cara do Brasil de amanhã.
Isto só seria possível se nós fizéssemos um esforço nacional, a partir dos recursos da União, do Governo
Federal, para conseguir realizar este objetivo, essas
duas metas – o Brasil vai estar, dentro de alguns anos,
entre os melhores países em educação, e as crianças
neste País terão acesso igual à educação.
O Senador Sarney trouxe para cá o assunto da
inovação, e eu fico muito feliz que isso tenha sido incluído. Mas não há como um país ser inovador se não
tiver uma boa educação de qualidade básica. Cada um
dos 13 milhões de analfabetos que o Brasil tem hoje
pode ter sido um cientista frustrado. Provavelmente,
o Brasil não tem nenhum Prêmio Nobel porque ele
morreu analfabeto ou sem saber as quatro operações.

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93669

É a revolução na educação de base, aliada a uma
refundação da universidade, com um setor empresarial com gosto de inovar, com institutos de pesquisa,
que vai permitir sermos inovadores. Mas fico feliz que
o Senador Sarney tenha trazido esta meta, que não
estava constando.
Como é que a gente pode votar um Plano Nacional
de Educação no século XXI, na segunda década, sem
ter falado em inovação? E como é que a gente vai propor inovação nas mãos, nos braços, nos ombros, nos
cofres dos pobres prefeitos? Isso não seria possível.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– Senador Cristovam, só para um breve aparte.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Senador Sarney.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– Eu falei inovação na educação, não falei em geral.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito bem.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP) –
E devo dizer a V. Exª que, nesse setor, V. Exª, mais do
que ninguém, sabe disso: o que está se processando
no mundo é fantástico. Não basta encher as escolas,
as salas de aula de lousas digitais, de computadores,
se não tivermos pessoal habilitado para operar essas
máquinas, para colocá-las a serviço de novos programas e fazer aquilo que eles estão fazendo. Quer dizer,
hoje se está tentando compactar os anos de educação.
O que se aprende em cinco anos pode-se aprender
em quatro, em três. Os grandes países estão fazendo
isso. São programas inovadores que estão sendo feitos,
e essa área está totalmente abandonada no Brasil, e
o Plano que há não fala sobre isso. O que eu falei foi
justamente o que V. Exª diz...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Perfeito.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP)
– Como fazer inovação se não tem... Vamos fazer inovação na educação!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Dentro da escola. Totalmente
de acordo. A escola tem que ser outra.
Faz poucos dias, Senador Sarney, eu coloquei
nas redes sociais fotos de uma máquina de escrever,
de um mimeógrafo, de uma carruagem. Ninguém mais
se lembra do que é isso, mas eu botei uma sala de
escola. É a mesma hoje. Mudou tudo. Ninguém reconheceria um aeroporto de hoje comparado com um de
antes, um supermercado, jogo do bicho comparado
com a lotérica, mas uma escola, se você entrar hoje,
se fosse dormir, 30 anos atrás, e acordasse agora, ia
vê-la igual, quando o mundo inteiro já mudou!
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Tem que fazer a inovação dentro da escola, no
professor, nos equipamentos, nas edificações. E tudo
isso está provado que funciona nas mãos do Governo
Federal, de parte das escolas técnicas, das escolas
como o Colégio Pedro II. O Governo Federal já deu
prova de que é possível, sem estar fazendo ainda a
inovação que deveria, mas ainda já é a melhor média
que nós temos no Enem.
Essa foi a proposta que eu quis apresentar, Senador Paim; aliás, que eu quis não, que eu apresentei,
Senador Paim, mas que foi recusada, com o argumento
primeiro de que não é constitucional.
Eu vou deixar o Senador Taques, que não está
neste momento aqui, mas vai chegar em alguma hora,
para que ele dê o parecer dele sobre a constitucionalidade. Ele tem mais autoridade que qualquer um aqui
de falar o que é e o que não é constitucional.
O outro é de que o Plano tem que ser para dez
anos. Eu coloquei para dez anos.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Só que eu disse que é uma fase
de 20 anos. Não dá para realizar aquelas duas metas
– “O Brasil é um dos melhores países do mundo em
educação” e “toda criança com escola igual” – em dez
anos. Vinte, mas e coloquei para fazer em dez anos.
Em dez anos, nós poderíamos fazer isso em um
número de cidades, que é a minha proposta, fazer por cidades, que serviriam de exemplo, e ninguém pararia mais.
Nas avaliações nacionais, duas entidades, chamemos assim, são as primeiras. Não são países, são
cidades. São duas cidades chinesas que servem hoje
de exemplo para o mundo. Por que a gente não faz
isso em 100, 200, 300, 500 cidades até chegar a 5
mil cidades?
Eu lamento que a minha proposta tenha sido recusada aqui, rechaçada pelo Relator, mas vou continuar insistindo, Senador Paim.
Gostaria de perguntar ao Senador Renan, mas
ele teve que sair, como vai ser a minha proposta e a
proposta do Senador Alvaro Dias. Elas vão ser esquecidas, porque o Relator recusou? Ou ainda vamos ter
a chance de debater essas duas propostas?
A proposta que foi apresentada é absolutamente
retrocesso em relação à que o Senador Alvaro apresentou. E olhe que a proposta do Senador Alvaro para
mim ainda é muito tímida, porque o plano que veio
da Câmara foi tímido, porque, Senador Flexa, o que
a sociedade civil fez, ao longo de um, dois, três anos,
foi tímido.
Por isso, eu vou continuar insistindo. E, se não
conseguir que seja debatida aqui, vou continuar de-
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batendo, porque, daqui a alguns anos, nós vamos ver
que esse PNE não deu certo.
Por isso, eu quero dizer que, se for essa proposta que está aí, Senador Flexa, eu não votarei a favor.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Eu não quero o meu nome comprometido com esse plano. Pode até ser que, daqui a
algum tempo, eu tenha que dizer: “Eu estava errado,
o plano realmente funcionou”. Mas não quero, Senador Sérgio, comprometer meu nome com esse plano.
Eu votarei contra! Mas, antes disso, vou tentar
fazer com que discutamos a proposta do Senador Alvaro e que discutamos a minha proposta. E, se elas
forem levadas em conta, se forem postas em votação, é
claro que votarei na minha, é óbvio, e votarei também,
por ser menos má, na proposta do Senador Alvaro.
O Senador Osvaldo Sobrinho quer fazer uso da
palavra.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senador, na verdade, eu sou professor por
formação e aqui faço parte da Base do Governo, mas,
neste projeto, eu acredito que nós temos que não nos
rebelar, mas fazer aquilo que a nossa vocação pede.
Trabalhamos quanto tempo neste projeto...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...chamamos as comissões, o Brasil todo
veio aqui, e ficou um trabalho elaborado. Eu preferia
votar na de V. Exª, que é a mais completa. Como acredito que não será colocada em votação sua emenda,
acho que a do Senador Alvaro é a melhor. E, nessa
questão de educação, eu não tergiverso e não vou
também ultrajar a minha consciência.
Eu acho que o melhor seria realmente a do Senador Alvaro Dias, que está mais completa, foi mais
ouvida, teve mais participação. Também não é a dos
meus sonhos, não, mas acredito que é a melhor e que
poderíamos pensar nela. Portanto, eu também penso
como V. Exª. Com todo respeito, sou da base governista, mas eu não queria, como último ato da minha
vida pública, ultrajar a minha consciência.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Fico muito feliz por sua seriedade,
Senador. Eu também votarei na proposta do Senador
Alvaro, sem muito entusiasmo, sem muita alegria. Caso
contrário, como disse aqui o Senador Randolfe, eu
votarei contra, meu nome não ficará entre os dos que
aprovaram essa enganação ao povo brasileiro, não ficará entre aqueles que aceitaram fazer de conta que
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a gente vai dar um salto quando, no máximo, a gente
vai fazer pequenos avanços.
É isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Sérgio Souza, pela ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem não tivemos sessão aqui no Senado
em razão da realização da primeira sessão de votação
aberta do Congresso Nacional para a análise de vetos,
que tomou conta do nosso tempo de sessão também
no Senado. Hoje, não vou ter oportunidade de fazer o
meu pronunciamento porque nós vamos gastar o tempo
todo debatendo esse importante projeto que é o PNE.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A intenção é terminar às 21 horas
e continuar o debate na terça.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Certo.
Então, eu gostaria de requerer a V. Exª e à Mesa
que seja dado como lido o meu pronunciamento que
faz uma retrospectiva da importância do Mandela para
a nação sul-africana e também dos importantes avanços que o Brasil teve no cenário internacional, especialmente na OMC, nesta semana.
Requeiro a V. Exª, então, na forma do Regimento,
que seja dado como lido meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado nesta tarde tratar dos últimos acontecimentos relevantes
acontecimentos no cenário global.
Não poderia deixar de iniciar, lamentando o falecimento do extraordinário líder sul-africano, Nelson
Mandela, ocorrido na última quinta-feira, dia 05 de
dezembro.
Trata-se da perda de uma das mais importantes
personalidades do século XX. O maior símbolo de
combate ao regime de segregação racial, oficializado na África do Sul em 1948, que negava aos negros
(maioria da população), mestiços e asiáticos, direitos
políticos, sociais e econômicos.
A luta contra a discriminação no país o levou
Nelson Mandela a ficar 27 anos preso, acusado de
traição, sabotagem e conspiração contra o governo.
Condenado à prisão perpétua, Mandela foi libertado
em 11 de fevereiro de 1990, aos 72 anos.
Em 1993, Nelson Mandela recebeu o prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o regime do apartheid.
Na ocasião, ele dividiu o prêmio com Frederik de Klerk,
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ex-presidente da África do Sul que iniciou o término do
regime segregacionista e o libertou da prisão.
Um ano depois, em 1994, Mandela foi eleito
presidente da África do Sul, após a convocação das
primeiras eleições democráticas multirraciais no país.
Sua vitória pôs fim a três séculos e meio de dominação da minoria branca na nação africana.
Ao tomar posse, o líder negro adotou um tom de
reconciliação e superação das diferenças. Nos dois
anos seguintes, a Constituição definitiva e o processo
de transição foram concluídos.
Mandela deixou a presidência em 1999 e passou
a se dedicar a campanhas para diminuir os casos de
Aids na África do Sul, emprestando seu prestígio para
arrecadar fundos para o combate à doença.
Em 2004, aos 85 anos, ele anunciou que se retiraria da vida pública para passar mais tempo com a
família e os amigos. Apareceu durante a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, comparecendo
apenas ao encerramento da Copa, devido à morte de
sua bisneta Zenani Mandela, em um acidente de carro
logo depois da festa de abertura.
A humanidade perdeu um homem que transformou seu país e inspirou o mundo com sua luta em busca
de justiça e paz, combatendo o ódio e defendendo, de
forma intransigente, porém pacífica, a igualdade racial
e o respeito aos direitos civis.
O legado de Madiba, como era carinhosamente
chamado pelos sul-africanos, será, esse sim, perpétuo
e servirá de exemplo e referência para todos os povos
deste planeta. Minhas homenagens a um grande lutador das principais causas da humanidade.
Aliás, Srªs e Srs. Senadores, a importância de Nelson Mandela está devidamente reconhecida e explícita
para o mundo através da grandiosidade das homenagens prestadas pelas mais importantes personalidades
do mundo em seus serviços funerais.
Autoridades da África do Sul estimavam que cerca
de 90 chefes de Estado compareceriam à solenidade,
que deve ter se tornado a maior cerimônia não esportiva da história daquele país.
E diante de tanta importância, deve ser motivo
de grande orgulho para o povo brasileiro a deferência
concedida pelas autoridades sul-africanas, a Presidente
Dilma Rousseff de discursar em nome de todos os sul-americanos na cerimônia oficial de adeus a Mandela.
Segundo noticiou a imprensa nacional, Dilma
Rousseff foi um dos seis chefes de Estado a discursar
ontem na missa fúnebre de Nelson Mandela. Além de
Dilma, discursaram Barack Obama, Presidente dos
EUA, Raul Castro, Presidente de Cuba, Jacob Zuma,
Presidente da África do Sul, Pranab Kumar Mukherjee,
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Presidente da índia, e Hífikepunye Pohamba, Presidente da Namíbia.
Aliás, também merece saudação e destaque, a
atitude exemplar da Presidente Dilma Rousseff de convidar todos os seus antecessores na Presidência da
República do Brasil para integrar a comitiva oficial do
nosso país na viagem a África do Sul, demonstrando
que o Estado brasileiro se unia para honrar Mandela.
Srªs e Srs. Senadores, outro fato internacional
recente que merece destaque e celebração pelos
brasileiros corresponde ao resultado da 9a Conferência Ministerial da Organização Mundial de Comércio
(OMC) realizada em Bali, na Indonésia, entre 3 e 7 de
dezembro de 2013.
No primeiro grande evento da OMC depois que
assumiu o cargo de Secretário Geral da entidade o
Embaixador brasileiro Roberto Azevedo, a Conferência de Bali aprovou os primeiros acordos negociados
na OMC desde sua criação, revitalizando a vertente
normativa da Organização e, assim, reabrindo o caminho para a atualização e o fortalecimento do sistema
multilateral de comércio.
Na visão do Itamaraty os resultados da MC-9
são amplamente positivos para o Brasil. O acordo de
Facilitação de Comércio, de grande interesse para o
empresariado e para o governo brasileiros, impulsiona
reformas que já estão sendo implementadas no País e
facilita o acesso de nossos produtos a mercados em
todo o mundo, ao simplificar e desburocratizar procedimentos aduaneiros.
Na agricultura foram aprovadas regras para o
preenchimento automático de quotas tarifárias, de
grande importância para exportadores agrícolas, além
de Declaração que recoloca a eliminação de todas as
formas de subsídio à exportação no centro das negociações da OMC.
Além disso, a OMC reconheceu a legitimidade
dos programas de segurança alimentar no mundo em
desenvolvimento, permitindo a manutenção de políticas
de estoques públicos, acompanhadas por salvaguardas que previnem distorções comerciais.
E finalmente, a Conferência Ministerial pôs fim a
anos de paralisia da Rodada Dona e mandatou a OMC
a preparar, nos próximos doze meses, programa de
trabalho para a retomada das negociações, com foco
nos temas centrais da Rodada, de interesse primordial
para o Brasil, sobretudo na agricultura.
Nas palavras da Presidente Dilma Rousseff o
acordou fechado em Bali demonstra o acerto do governo brasileiro ao indicar o diplomata brasileiro Roberto
Azevedo para dirigir a OMC.
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Trata-se de acordo histórico, que na visão de especialistas poderá representar um aumento de US$ 1
trilhão e 20 milhões de empregos na economia mundial.
Por fim, Srªs e Srs. Senadores, antes de encerrar este pronunciamento, não poderiam deixar de comentar, com grande satisfação, o acordo alcançado há
cerca de 15 dias, em Genebra, por negociadores do
Irã e do grupo P5+1 (Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) sobre o programa
nuclear iraniano.
E muito embora eu concorde com o Ministro da
Defesa Celso Amorim, que em entrevista recente afirmou que o acordo poderia ter vindo com 3 anos de
antecedência, quando Brasil e Turquia negociaram com
o Irã, entendo que se trata de uma grande vitória da
diplomacia mundial. Até porque, sempre entendi que
não havia alternativa a uma solução negociada
para superação deste impasse.
Devo dizer, inclusive, saudando os principais
atores envolvidos que se trata de uma segunda conquista negociada em busca de soluções para crises
no Oriente Médio em menos de 6 meses.
Primeiramente o mundo assistiu com satisfação
o entendimento entre Rússia e EUA em torno da guerra na Síria. Na ocasião, foi aceita tanto pelos norte-americanos, quanto pelo governo da Síria, proposta
da diplomacia russa para destruição de todos os armamentos químicos sírios e o ingresso do país na OPAQ
– Organização para proibição de armas químicas.
Aliás, por força dos esforços para solução do
conflito na Síria a OPAQ ganhou este ano o Prêmio
Nobel da Paz. E a idéia é que até o fim de janeiro
próximo seja iniciado o processo de destruição deste
arsenal químico.
Trata-se de grande notícia, na medida em que havia grande dificuldade de encontrar um país disposto a
receber e destruir estas armas químicas o que acabou
sendo superado pela oferta dos EUA realizarem esta
operação em um navio em alto mar.
Ainda sobre a Síria, cumpre destacar a importância de que os atores envolvidos neste processo possam
confirmar a realização da Conferência de Genebra 2
nos dias 22 e 23 de janeiro como está anunciado na
imprensa. E mais importante ainda é que todos os
protagonistas neste processo estejam representados
na mesa de negociações.
Para qualquer sucesso em Genebra têm que
estar envolvidos nas discussões o atual governo sírio,
as principais facções de oposição na Síria, os países
vizinhos envolvidos no conflito, como Irã e Arábia Saudita, e os EUA e a Rússia como os negociadores que
iniciarem este processo de entendimento. Tenho cer-
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teza que o Brasil também poderia dar sua contribuição
e creio que estamos à disposição para tanto.
Aliás, como todos sabem, tentamos buscar uma
solução negociada para a crise envolvendo o Programa
nuclear iraniano há 3 anos. O Brasil tem sido um defensor freqüente do uso da diplomacia e do multilateralismo para superação de conflitos e crises internacionais.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, ainda considerando o Oriente Médio, chamo, por fim, atenção de todos
para um país em que o Brasil tem ligações históricas e
culturais naquela região: o Líbano. Basta lembrar que
entre outras personalidades brasileiras com origens no
Líbano, o nosso vice-Presidente, Presidente do meu
partido o PMDB, Michel Temer, tem filiação libanesa.
O fato que merece consideração corresponde a
aparente contaminação que está acontecendo na situação doméstica no Líbano em decorrência do conflito
na Síria. Já houve atentados e ações terroristas em
Beirute ao que tudo indica relacionadas com a crise
na Síria, promovidos por interesses de atores daquela
guerra. E isto é uma temeridade.
O mundo tem a obrigação de defender a estabilidade política no Líbano. E o Brasil, por suas relações
históricas e pelas raízes que possui com aquele país,
não pode abrir de suas responsabilidades como interlocutor ativo neste processo.
Que os sucessos recentes obtidos pela diplomacia brasileira possam servir de inspiração para que o
Brasil participe cada vez mais das principais discussões no cenário internacional, e mais especificamente possa trabalhar em prol da solução de conflitos no
oriente médio.
Era o que tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Sérgio Souza, V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Lúcia Vânia...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Pela ordem, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, o Senador Flexa primeiro e V. Exª em seguida.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – É só para pedir a V. Exª a minha inscrição para
debater na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem. Está garantido o Senador Flexa para terça.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Senadora Lúcia Vânia está
convidada.
Só quero dizer que o Senador Renan Calheiros,
quando saiu, me pediu que não colocasse nada em
votação, nem requerimentos, nem leituras, e que, se
pudesse, encerrasse às 21 horas. Disse que todos os
inscritos seriam contemplados terça-feira.
Senadora Lúcia Vânia, por favor.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – É exatamente, Sr. Presidente...
Sr. Presidente, era exatamente essa pergunta
que eu iria fazer. Eu estou inscrito, parece-me que há
três ou quatro na minha frente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Isso.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Então, essa inscrição seria transferida para terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Garantida para terça.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Então, vou transferir a minha
inscrição para terça-feira a fim de debater este tema.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Transferimos para terça-feira a
continuação do debate e a leitura.
São as demais as matérias não apreciadas e
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 222, DE 2013-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.407, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 222, de 2013– Complementar,
do Senador Vital do Rêgo, que estabelece
normas gerais sobre o processo administrativo
fiscal, no âmbito das administrações tributárias
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Parecer sob o nº 1.356, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.
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2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 72, de 2007 (nº 6.655/2006, na Casa
de origem, do Deputado Luciano Zica), que altera
o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre registros públicos e dá
outras providências, possibilitando a substituição
do prenome de pessoas transexuais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.319 e 1.320, de
2013, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora ad hoc: Senadora
Serys Slhessarenko; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.445, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 34, de 2013 (nº 2.776/2008, na
Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim),
que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime
de internação hospitalar, aos portadores de
doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em
regime domiciliar na modalidade home care.
Pareceres da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Sérgio Souza, sob nºs:
– 1.103, de 2013, 1º Pronunciamento: (sobre
a Proposta), favorável, com as Emendas nºs
1 e 2, que apresenta; e
– 1.392, de 2013, 2º Pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 3, de Plenário), contrário à emenda.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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6
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.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

778

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
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– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315, DE 2003 –
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 737,
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 3, DE 2013 –
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 3, de 2013– Complementar, da Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao art. 6º da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, para vedar a exigência de recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de
mercadorias recebidas antes do início do regime
de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
15
PROJETO DE 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.
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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 1.141, DE 2013
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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 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
22
REQUERIMENTO Nº 1.237, 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).
23
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(direito dos quilombolas à propriedade das terras).

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).

24
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013

20
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013

25
REQUERIMENTO Nº 1.276, 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

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto de Lei
do Senado nº 237, de 2008 (que já se encontra
apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de
2009), por regularem matéria correlata (Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante).
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nº 242, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
26
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
27
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
28
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
29
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 422, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso
prévio indenizado no salário-de-contribuição).
30
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
442, de 2013, além da Comissão constante do
despacho, seja ouvida, também, a de Educação,
Cultura e Esporte (denominação de rodovia).

DEZEMBRO DE 2013

Quinta-feira 12 93677

31
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 460, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (adicional
por serviço penoso ao professor).
32
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.378, de 2013, do Senador Álvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013,
por regularem matéria correlata (Regimes de
planos privados de assistência à saúde).
33
REQUERIMENTO Nº 1.385, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.385, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, solicitando o sobrestamento
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2011, até que se ultime a apreciação do Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010,
que se encontra na Câmara dos Deputados.
34
REQUERIMENTO Nº 1.394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 336, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (criação do Fundo de Aval para
Micro, Pequenas e Médias Empresas).
35
REQUERIMENTO Nº 1443, DE 2013
Discussão, em turno único, do(a) Requerimento
nº 1443, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que solicita a anexação do Projeto
de Lei da Câmara nº 122, de 2006, ao Projeto
de Lei do Senado nº 236, de 2016, de reforma
do Código Penal Brasileiro.
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 vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N º 1.465, DE 2013
Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea C, item
12, combinado com o artigo 99, ambos do Regimento
Interno do Senado Federal (TISF), requeiro que sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 48 de 2011 (que dispõe

785

Dezembro de 2013

sobre a obrigatoriedade de cardápio em Méritos Braile nos restaurantes, bares e lanchonetes) seja ouvida
também a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Sala das Sessões de de 2013. – Senador
Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:

786

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93683
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013
93684

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

787

Dezembro de 2013

788

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93685
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013
93686

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

789

Dezembro de 2013

790

Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO DE93687
2013

Quinta-feira 12

DEZEMBRO DE 2013

93688 Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 3.040, de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando a declaração de renúncia a
mandato de Deputado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 3.040/2013/SGM/P
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da
Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor
Valdemar Costa Neto, nome parlamentar Valdemar
Costa Neto (PR/SP), em 5 de dezembro de 2013, nos
termos dos arts. 238, inciso II e 239, caput, do RICD,
publicada no Suplemento ao Diário da Câmara dos
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Deputados nº 217, de 6 de dezembro de 2013, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 3.023, de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando a declaração de renúncia a
mandato de Deputado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 3.023/2013/SGM/P
Brasília, 9 de dezembro de 2013
Assunto: Renúncia à suplência do Mandato Parlamentar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da
Renúncia à suplência do mandato de Deputado Federal do Senhor José Genoíno Neto, nome parlamentar
José Genoíno (PT/SP), em 3 de dezembro de 2013,
nos termos dos arts. 238, inciso II, e 239, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, publicada
no suplemento ao Diário da Câmara dos Deputados nº
215 de 4 de dezembro de 2013, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do

Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 2389, da Senadora Ana Amélia, referente ao Requerimento nº 1.229, de 2013, de missão,
aditado pelo Requerimento nº 1.369, de 2013, que encaminha Relatório de Viagem de participação nas reuniões da Mesa Diretiva do MERCOSUL, que ocorreu nos
dias 2 e 3 dezembro de 2013, em Montevidéu, Uruguai.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

Quinta-feira 12 93697

É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 2.389/2013 – GSAAME
Brasília, 5 de dezembro de 2013
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o
registro de minha participação, como desempenho de
missão no exterior, nas reuniões da Mesa Diretiva do
Mercoul, que ocorreu nos dias 02 e 03 de dezembro
de 2013, em Montevidéu, no Uruguai.
Cordialmente, – Senadora Ana Amélia (PP/RS).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 241, da Senadora Vanessa Grazziotin, referente ao Requerimento nº 1.221, de 2013,
de missão, por meio do qual relata participação nas
Reuniões da “Conferência das Partes sobre mudanças
climáticas da ONU – COP 19”, realizado em Varsóvia,
Polônia, no período de 17 a 22 de novembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
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Ofício nº 241/GSVG-2013
Brasília-DF, 06 de dezembro de 2013
Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para
encaminhar-lhe, relatório da missão oficial que realizei
no período de 17 a 22 de novembro do ano em curso, representando o Parlamento na “CONFERÊNCIA
DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DA
ONU-COP 19”.
Agradeço a atenção de Vossa Excelência, e destaco a importância da referida Conferência.
Cordialmente, – Senadora Vanessa Grazziotin.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso 1.949, de 05 de dezembro de 2013, do Ministro
de Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento
nº 922, de 2013, de informações, de autoria da Senadora Ana Amélia.
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As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer
Conjunto nº 1.492, de 2013, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 99, 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.493 a 1.495, de 2013, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
55, 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – 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 628, de 2013, comunicando
a instalação do Colegiado bem como a eleição de seu
Presidente, Deputado Luiz Sérgio, Vice-Presidente,
Senadora Ana Rita, Relator, Senador Ricardo Ferraço, e Relatora Revisora, Deputada Rose de Freitas.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 001/MPV628-2013
Brasília, 11 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 628, de 29 de novembro de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Luiz Sérgio
Vice-Presidente: Senadora Ana Rita
Relator: Senador Ricardo Ferraço
Relatora Revisora: Deputada Rose de Freitas
Respeitosamente, Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Deputado Luiz Sérgio, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Ofício nº 16851, de 2013,
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Joaquim Barbosa, que encaminha cópia de decisão
que denegou seguimento aos Embargos Infringentes
opostos por Valdemar Costa Neto nos autos da Ação
Penal nº 470.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 1.6851/2013
Brasília, 5 de dezembro de 2013
Ação Penal nº 470
(Seção de Processos Originários Criminais)
AUTOR (a/s)(ES) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC (A/S)(ES) PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU (É) (S) VALDEMAR COSTA NETO E OUTROS
(A/S)
ADV. (A/S) MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA E OUTROS (A/S)
Excelentíssimo Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão
em que neguei seguimento aos Embargos infrigentes
opostos pelo réu Valdemar Costa Neto, por faltar-lhe
requisito objetivo essencial de admissibilidade e por
considerá-lo meramente protelatório. Determinei a imediata certificação do trânsito em julgado da coordenação e o conseqüente início da execução do acórdão
condenatório (artigo 21, II c/c artigo 341, ambos do
RISTF, combinado com o artigo 105 da LEP).
Apresento o testemunho de apreço e consideração. – Ministro Joaquim Barbosa, Relator (a), Documento assinado digitalmente.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, um dos assuntos que, nos últimos
tempos, mais tem mobilizado a mídia, a classe política,
as autoridades governamentais e o cidadão comum é
a carestia acentuada de diversos artigos, produtos e
serviços às vésperas do grande evento esportivo que
será a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
A parte mais evidente desse aumento de preços
desenfreado está no custo das passagens aéreas.
Qualquer um de nós que tentar adquirir um bilhete na
ponte aérea Rio – São Paulo durante a Copa sentirá
os efeitos contundentes da alta das tarifas.
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, “o turista que quiser sair do Rio de Janeiro e ir a São Paulo
para assistir à abertura da Copa, em 12 de junho, pagará 2.393 reais ida e volta” em uma das companhias
aéreas – aumento de 1.054% em relação a uma data
comum, cuja tarifa média é de 227 reais.

DEZEMBRO DE 2013

93760 Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E não se trata de fato isolado, pois também nas
concorrentes o preço disparou, com majorações que
variam entre 200% e os inacreditáveis 1.054%.
Senhoras e Senhores Senadores, como empresário e político com, sou um homem com larga experiência e ciente das leis do mercado, conheço o imperativo
determinado pela chamada “lei da oferta e da procura”.
Simplificadamente, à medida que a procura aumenta e a oferta começa a escassear, os preços tornam-se mais voláteis, expandindo-se até certo limite,
também definido pelo mercado.
Trata-se de conceito bastante difundido e, esclareço, não tenho nenhuma inclinação por “soluções” heterodoxas, como o controle de preços ou o regramento
excessivo e contraproducente.
Contudo, não estamos diante de um fenômeno
habitual do mundo mercantil, e isto é fácil de perceber!
Não é admissível imaginar que os preços assumam
um patamar incoerente com a realidade, seja ela brasileira, seja ela mundial.
Os preços que mencionei, Senhores e Senhoras,
conduziriam o passageiro a destinos na Europa ou nos
Estados Unidos, pólos privilegiados de turismo localizados a milhares de quilômetros daqui.
De outro lado, não se trata de um mercado de
livre concorrência natural, pois o número de competidores é muito baixo, traduzindo-se em verdadeiros
oligopólios, em uma conformação que exige, sim, um
sistema de controle ágil e eficiente, que não penalize
as empresas ou iniba os investimentos, mas que assegure transparência e direitos ao consumidor. Ao que
tudo indica, compete à ANAC um papel fiscalizatório
mais ativo e menos complacente.
Prezados Colegas, somente a ganância e a completa ausência de regulação explicam o ritmo dos aumentos em diversos setores, como, por exemplo, no
ramo hoteleiro.
Diante da notícia de que o setor estaria praticando aumentos de até 376,4% para o período da Copa
do Mundo, a Secretaria Nacional do Consumidor do
Ministério da Justiça (SENACON) enviou notificação
para conhecer os valores médios das diárias da rede
hoteleira das 12 cidades-sede do evento.
De acordo com o diretor Amaury Oliva, “o turista
é um consumidor que precisa de uma proteção especial porque está fora da sua cidade ou país”.
Tem toda razão o diretor da Senacon, e ainda
se esquece que essa precificação nada razoável, elevadíssima, de alto risco, também é repassada para o
governo e para a população em gerai – e não apenas
para os consumidores de turismo.
Primeiro, com a possibilidade de subaproveitamento da rede, toda uma enorme cadeia interligada,
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incluindo fornecedores, transportes, bares, restaurantes, lojistas, entre outros, também perde.
O risco, portanto, se traduz no que os economistas denominam “externalidades negativas”, isto é,
estendem-se ao País e à sociedade brasileira, que investiram enormemente em infraestrutura e promoção
do evento, e esperam, licitamente, ver seus gastos recompensados com a entrada de recursos e a geração
de renda na economia local.
Em segundo lugar, construir uma imagem de País
caro -artificialmente caro -, em que o turista se sinta
explorado, gera conseqüências funestas a médio e
longo prazo. Ainda que o viajante compareça à Copa
do Mundo, dificilmente retornará para as próximas
Olimpíadas caso os abusos se confirmem.
No passado recente, a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20,
e a Jornada Mundial da Juventude anteciparam os
problemas que poderiam advir com os megaeventos
dos anos subsequentes.
A despeito do monitoramento efetuado pela Embratur, dados divulgados no site da FIFA indicam que
a situação tende a se repetir.
De acordo com o Presidente da autarquia, Flávio Dino, os preços anunciados causam, abro aspas,
“profundo desagrado, estranheza e preocupação, pois
findam por inviabilizar o crescimento da sustentabilidade do turismo no Brasil”, fecha aspas.
Na mesma linha, o Ministro dos Esportes, Aldo
Rebelo, se pronunciou em termos enfáticos contra os
aumentos desmesurados, prometendo “tolerância zero”
para abusos de preços nas diárias de hotéis.
Segundo ele, o governo poderá acionar a Polícia Federal e os órgãos de fiscalização de estados e
municípios. No limite, não estão descartadas medidas
extremas, como o fechamento de hotéis.
Com efeito, as comparações internacionais mostram que as tarifas médias praticadas pela rede hoteleira
brasileira, no valor de 461 dólares, são bem superiores
às da Alemanha durante o mundial de 2006, que custaram 191 dólares, e da África do Sul, em 2010, que
atingiram 200 dólares.
Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
posso asseverar que estamos bastante preocupados
com os efeitos deletérios da alta de preços em setores
importantes do turismo.
Realizamos várias audiências públicas para debater essa temática, e vamos exercer nossa competência fiscalizadora e exigir do Poder Executivo que
coíba os abusos nos preços de passagens, estadias,
transportes e alimentação.
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Srªs e Srs. Senadores, congratulo-me com a Presidenta Dilma Rousseff pela criação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (PLANDEC), destinado
à proteção do consumidor turista.
Felicito-a, ainda, pela formação de um grupo interministerial para acompanhar os preços e a qualidade dos
serviços prestados durante a Copa do Mundo de 2014.
Sobre o tema, a Ministra-Chefe da Casa Civil, nossa
Colega Senadora Gleisi Hoffmann, assim se posicionou:
“Não tabelamos, nem tabelaremos preços, mas não permitiremos abusos. Vamos utilizar todos os instrumentos à
disposição do Estado para garantir a defesa dos direitos
do consumidor, seja ele brasileiro ou estrangeiro”.
Estou inteiramente de acordo. Ressalvo, no entanto, Nobres Senadores e Senadoras, que embora o
caminho seguido pelo governo federal pareça ser adequado, o desafio que se apresenta é grande – e não
comporta arrefecimento da vontade política.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.446, de 2013)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012 (nº
8.035/2010, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que aprova o
Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
– 1.358, de 2013, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador José Pimental,
favorável com a Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece;
– 1.359, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Vital
do Rêgo, favorável, nos termos da Emenda nº
2-CCJ (Substitutivo), que oferece;
– 1.360, de 2013, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, Relator: Senador Alvaro
Dias, favorável, nos termos da Emenda nº
3-CE (Substitutivo), que oferece; e
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– 1.491, de 2013, conjunto (sobre as Emendas
nºs 4 e 5-Plen) das Comissões de Assuntos
Econômicos; de Constitutição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Eduardo Braga, favorável
à Emenda nº 4-Plen, com Subemendas de
nºs 1 a 6, que apresenta; e pela rejeição da
Emenda nº 5-Plen.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 222, DE 2013-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.407, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 222, de 2013-Complementar, do
Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas
gerais sobre o processo administrativo fiscal, no
âmbito das administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parecer sob o nº 1.356, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 72, de 2007 (nº 6.655/2006, na
Casa de origem, do Deputado Luciano Zica),
que altera o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre registros
públicos e dá outras providências, possibilitando a substituição do prenome de pessoas
transexuais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.319 e 1.320,
de 2013, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relatora ad hoc:
Senadora Serys Slhessarenko; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Suplicy.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.445, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 34, de 2013 (nº 2.776/2008, na
Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim),
que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime
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de internação hospitalar, aos portadores de
doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em
regime domiciliar na modalidade home care.
Pareceres da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Sérgio Souza, sob nºs:
– 1.103, de 2013, 1º Pronunciamento: (sobre
a Proposta), favorável, com as Emendas nºs
1 e 2, que apresenta; e
– 1.392, de 2013, 2º Pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 3, de Plenário), contrário à emenda.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
7
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

865

Dezembro de 2013

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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador José Sarney, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo
de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
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signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Quinta e última 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.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (no 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
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toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
15
PROJETO DE 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, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
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581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
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, 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 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
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tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
21
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
22
REQUERIMENTO Nº 1.237, 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).
23
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
24
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).
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25
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013

30
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 442, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).

26
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013

31
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 460, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (adicional
por serviço penoso ao professor).

27
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013

32
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.378, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013,
por regularem matéria correlata (Regimes de
planos privados de assistência à saúde).

28
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
29
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 422, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso
prévio indenizado no salário-de-contribuição).

33
REQUERIMENTO Nº 1.385, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.385, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, solicitando o sobrestamento tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 22, de 2011, até que se ultime
a apreciação do Projeto de Lei do Senado nº
74, de 2010, que se encontra na Câmara dos
Deputados.
34
REQUERIMENTO Nº 1.394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 336, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (criação do Fundo de Aval para
Micro, Pequenas e Médias Empresas).
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35
REQUERIMENTO Nº 1.413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 326, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o
trabalho exercido a distância).
36
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.443, de 2013, do Senador Eduardo Lopes, solicitando a anexação do Projeto de Lei da Câmara nº
122, de 2006, ao Projeto de Lei do Senado nº 236,
de 2012, de reforma do Código Penal Brasileiro.
37
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 95, DE 2003
Proposta de Emenda à Constituição nº 95, de
2003, do Senador Paulo Paim e outros, que dá
nova redação ao inciso III, do § 1º e § 2º do artigo
40 e aos § § 1º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a aposentadoria
das pessoas portadoras de deficiência.
Parecer sob nº 1.434, de 2010, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, pela
prejudicialidade.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 178, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 2008, (nº
1.659/2007, na Casa de origem, do Deputado
Elismar Prado), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica, altera a Lei nº 10.880, de 9
de junho de 2004; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 597 a
600, de 2011, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos;
de Assuntos Sociais; e de Educação, Cultura
e Esporte, Relatores: ad hoc Senadora Marta
Suplicy; ad hoc Senador Eduardo Azeredo; ad
hoc Senador Lobão Filho; e Senadora Marta
Suplicy, respectivamente.
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39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2009
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2009 (nº
855/2007, na Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim), que institui a Medalha do
Mérito Cultural Roberto Marinho e dá outras
providências.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 690, de
2011, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, Relator: Senador Luiz Henrique.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 2009
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2009 (nº
4.400/1998, na Casa de origem, do Deputado Vic Pires Franco), que disciplina a comercialização de tintas embaladas em recipiente
fechado capaz de emitir spray.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 904
e 905, de 2012, das Comissões:
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Adelmir Santana; e
– de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc:
Senador Ivo Cassol.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 198, DE 2009
Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 2009, de
autoria do Deputado Inocêncio Oliveira, que
dispõe sobre a consignação de canais de televisão para a União no Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre.
Pareceres, pela prejudicialidade, sob os nºs
1.181, 1.182 e 1.183, de 2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
“ad hoc”: Senador Lobão Filho;
– de Serviços de Infraestrutura, Relator “ad
hoc”: Senador Acir Gurgacz; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática1, Relator Senador Lobão
Filho.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 274, DE 2009
Projeto de Lei da Câmara nº 274, de 2009 (nº
3.760/2008, na Casa de origem, do Deputado Chico Alencar), que institui o Dia Nacional
do Sociólogo.
Parecer sob nº 226, de 2012, da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, pela prejudicialidade, Relator: Aloysio Nunes Ferreira
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43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 84, DE 2003
Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2003, do
Senador Paulo Paim, que altera o inciso I, do
art. 2º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de
1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
– CPMF, e dá outras providências.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 504, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Braga.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 164, DE 2003
Projeto de Lei do Senado nº 164, de 2003,
da Senadora Lúcia Vânia, que altera os artigos 1º e 10 da Lei nº 9656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, e dá outras
providências, incluindo a assistência psicológica no âmbito desses.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 155, de
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Lídice da Mata.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 504, DE 2003
Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2003, do
Senador Paulo Paim, que altera o art. 10 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui
o Estatuto da Criança e do Adolescente, para
tornar obrigatória a triagem auditiva neonatal
em todo o País.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 489, de
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 327, DE 2004
Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera a Lei
nº 10.671, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
de Defesa do Torcedor, a fim de regulamentar
a participação de Torcidas Organizadas em
estádio de futebol no País.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 349, de
2012, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, Relatora: Senadora Lídice da Mata.
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47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar;
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269,
274, 313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares;
141, 231 e 261, de 2006-Complementares;
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184,
236 e 249, de 2008-Complementares, e 209, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do
ocupante de cargo público que a ele renuncie.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.357, de
2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 24, DE 2006
Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2006, do
Senador Paulo Paim, que altera a Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001,
para dispor sobre a cobertura securitária em
financiamentos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 194, de
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo Maldaner.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 2006
(Desarquivado nos termos
do RQS nº 324, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2006, do
Senador Valdir Raupp, que Altera o nome do
Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para “Dos crimes contra a liberdade e
o desenvolvimento sexual”.
Parecer sob nº 747, de 2010, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, pela prejudicialidade
dos projetos.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 6, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2007, do
Senador Geraldo Mesquita Júnior, que acrescenta artigo à Lei nº 10.260, de 12 de julho de
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2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá
outras providências.
Pareceres sob nºs 1.376 e 1.377, de 2011,
das Comissões:
– Assuntos Econômicos, Relator: Senador João
Vicente Claudino, pela rejeição; e
– Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Eduardo Amorim, pela prejudicialidade.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2007, do
Senador Francisco Dornelles, que concede
isenção da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) às
instituições de ensino e pesquisa privadas.
Pareceres sob nºs 1.233 e 1.234, de 2011,
das Comissões:
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 (Substitutivo), que oferece; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Eduardo Suplicy, pela prejudicialidade.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 126, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Projeto e Lei do Senado nº 126, de 2007, do
Senador Alvaro Dias, que acrescenta § 2º ao
art. 15 da Lei nº 4.595, de 1964, recepcionada
pela Constituição de 1988 como Lei Complementar, com vistas a determinar a prestação
de contas ao Senado Federal pelo Presidente
e Diretores do Banco Central do Brasil.
– Nº 546, de 2011 – CCJ, Relator Senador
Demóstenes Torres, pela aprovação;
– Nº 547, de 2011 – CAE, Relator ad hoc Senador Blairo Maggi, pela prejudicialidade da
matéria.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2007, do
Senador Sérgio Zambiasi, que institui o Cartão
de Seguridade Social (CSS), altera dispositivos a respeito do registro de empregados e
dá outras providências.
Pareceres sob nºs 842 a 844, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, (1º pronunciamento),
Relator ad hoc: Senador Jayme Campos, pela
oitiva preliminar da Comissão de Assuntos Eco-
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nômicos; (2º pronunciamento), Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim, pela prejudicialidade; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
José Pimentel, pela prejudicialidade.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 329, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Projeto de Lei do Senado nº 329, de 2007-Complementar, do Senador Pedro Simon, que proíbe a realização de operações de câmbio por
empresas de turismo e outras não integrantes
do Sistema Financeiro Nacional.
Parecer sob nº 915, de 2013, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Cristovam Buarque, pela prejudicialidade.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 360, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 360, de 2007,
de autoria da Senadora Marisa Serrano, que
altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, para permitir a dedução do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas de oitenta
por cento dos valores pagos a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.
Parecer sob nº 701, de 2011, da Comissão
de Assuntos Econômicos, Relator “ad hoc”
Senador: Humberto Costa, pela declaração
de prejudicialidade.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 402, DE 2007
Matéria a ser declarada prejudicada, do Projeto De Lei Do Senado nº 402, de 2007, de
autoria do Senador Wilson Matos, que insere
o art. 2º-D na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), e acrescenta o inciso VIII ao
art. 2º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
que dispõe sobre o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (FIES), para
que parte dos recursos do FAT seja destinada
às operações do FIES.
Pareceres sob nºs 429 e 430, de 2011, das
Comissões:
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marconi Perillo, favorável, com a Emenda
nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Wellington Dias, pela prejudicialidade.
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57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 521, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 521, de 2007,
do Senador Valdir Raupp, que altera a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, para determinar a obrigatoriedade
de identificação dos medicamentos por meio
de sistema eletrônico.
Pareceres nºs 490/2012-CCT, tendo como relator o senador Marcelo Crivella; 491/2012-CMA,
tendo como relator o Senador César Borges (ad
hoc); e 492/2012-CAS, tendo como relatora a
Senadora Vanessa Grazziotin (ad hoc), todos
concluindo pela prejudicialidade da matéria.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 530, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2007, do
Senador Cristovam Buarque, que altera o art.
5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
para condicionar a amortização de débito junto
ao Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), pelo estudante financiado, à obtenção de rendimentos pessoais
sujeitos à tributação pelo imposto de renda
das pessoas físicas.
Pareceres sob nºs:
– 559, de 2013-CAE, Relator: Senador Armando Monteiro, pela rejeição;
– 560, de 2013-CE, Relator: Senador Cyro
Miranda, pela prejudicialidade.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 538, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 538, de 2007,
de autoria do Senador Adelmir Santana, que
dispõe sobre extrato de cadastro eletrônico e
os procedimentos a serem observados pelas
instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil na prestação de serviços aos clientes.
Pareceres sob nºs 702, 703 e 704, de 2011,
das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Antonio Carlos Júnior, pela aprovação
da matéria, com as emendas nºs 1 e 2-CCT;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Heráclito Fortes, pela aprovação da matéria; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Luiz Henrique, pela declaração de prejudicialidade do Projeto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 579, DE 2007
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 579, 599 e 601, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 579, de 2007,
do Senador Valdir Raup, que altera a Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui
a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), e
dá outras providências, para vedar a incidência da CPMF sobre lançamentos a débito de
contas correntes de pessoas físicas com renda
e movimentação financeira mensais de até R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Parecer, sob nº 606, de 2011, da Comissão
de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique, pela prejudicialidade do
Projeto e das demais matérias que tramitam
em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 599, DE 2007
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 579, 599 e 601, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 599, de 2007,
do Senador Francisco Dornelles, que altera
a Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996, que
institui a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), e dá outras providências, para vedar
a incidência da CPMF sobre lançamentos a
débito de contas correntes de pessoas físicas
com movimentação financeira mensal de até
R$ 1.200,00.
Parecer nº 606, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc Senador
Luiz Henrique, pela declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado nº 579,
599 e 601, de 2007, na forma do art. 334, I,
do RISF.
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62
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 601, DE 2007
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 579, 599 e 601, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 601, de 2007, do
Senador Francisco Dornelles, que altera a Lei
9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui a
Contribuição Provisória Sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF), e dá
outras providências, para vedar a incidência da
CPMF sobre lançamentos a débito de contas
correntes de pessoas físicas com movimentação financeira mensal de até R$ 1.200,00.
Parecer nº 606, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc Senador
Luiz Henrique, pela declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado nº 579, 599
e 601, de 2007, na forma do art. 334, I, do RISF.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 632, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 632, de 2007, do Senador Francisco Dornelles, que estende os benefícios fiscais da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, aos setores exportadores que especifica.
Pareceres sob nºs 1.412 e 1.413, de 2012,
das seguintes Comissões, respectivamente:
– de Agricultura e Reforma Agrária (em audiência, nos termos do Requerimento nº 282,
de 2011), Relator ad hoc: Senador Jayme
Campos, favorável, com as Emendas nº 1 e
2-CRA, que apresenta; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Flexa Ribeiro, pela prejudicialidade.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 707, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 707, de 2007, do
Senador Alvaro Dias, que altera o art. 37 da Lei
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para
aumentar a alíquota da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido relativa às instituições a
que se refere o § 1º do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Parecer sob nº 189, de 2013-CAE, Relator ad
hoc: Senador Cyro Miranda, pela prejudicialidade.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 714, DE 2007
Projeto de Lei do Senado nº 714, de 2007, do
Senador Gerson Camata, que dispõe sobre o
recolhimento e o destino final de pilhas e baterias usadas.
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Pareceres sob nºs 493 a 495, de 2012, das
seguintes Comissões:
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, com a Emenda
nº 1-CMA, que apresenta;
– de Assuntos Econômicos, em audiência,
nos termos do Requerimento nº 977, de 2008,
Relator ad hoc: Senador Waldemir Moka, favorável, com a Emenda nº 1-CMA-CAE, que
apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Cyro
Miranda, pela prejudicialidade.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 39, DE 2008
Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2008, de
autoria do Senador Renato Casagrande, que
cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB.
Parecer, sob nº 607, de 2011, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relatora ad hoc: Senadora Vanessa Grazziotin, pela prejudicialidade.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2008
Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2008, do
Senador Inácio Arruda, que altera a Lei nº
9.797, de 6 de maio de 1999, para assegurar
o acesso das mulheres a ações de controle
do câncer de mama.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.232,
de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Waldemir Moka.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2008
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2008,
do Senador Gim Argello, que altera a Lei nº
11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe
sobre a gestão de florestas públicas para a
produção sustentável, para destinar recursos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para a implantação de Centros de Educação Ambiental.
Pareceres sob nºs 1.057 a 1.059, de 2012,
das Comissões:
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle; Relator: Senador Marconi Perillo, pela aprovação, com as Emendas
nºs 1 e 2 – CMA, que apresenta;
– de Educação, Cultura e Esporte (em audiência, nos termos do Requerimento nº 835,
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de 2008), Relatora: Senadora Marina Silva,
pela rejeição; e
– de Assuntos Ecônomicos, Relator: Senador
Aloysio Nunes Ferreira, pela prejudicialidade.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 406, DE 2008
Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2008, da
Senadora Ada Mello, que altera a Lei nº 8.630,
de 1993, para revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário
Avulso – AITP, e dá outras providências.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 845 a
847, das Comissões de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador José Pimentel; de Serviços
de Infraestrutura, Relator ad hoc: Senador
Sérgio Petecão (em audiência, nos termos do
Requerimento nº 515, de 2010); e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Sérgio Souza.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 39, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2009, do
Senador Paulo Paim, que institui 2010, como
Ano Nacional do Centenário da Revolta da
Chibata.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 577, de
2011, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, Relator: Senador Sérgio Petecão.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 96, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2009, do Senador Raimundo Colombo, que altera os arts.
70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, para considerar como manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas com
alimentação escolar.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.186, de
2011, da Comissão de Educação Cultura e Esporte, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2009,
do Senador Valdir Raupp, que altera o art. 1º
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que
dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá
outras providências, para determinar que a
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produção de biocombustíveis seja regida por
critérios socioambientais.
Pareceres sob nºs 366 e 367, de 2012, das
Comissões:
– de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Gilberto Goellner, favorável; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flexa Ribeiro, pela prejudicialidade.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2009, do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta um
artigo 244-B, na Lei nº. 8.069, de 13 de julho
de 1.990 (”Estatuto da Criança e do Adolescente”), para criminalizar a prática remunerada de ato libidinoso ou conjunção carnal com
criança ou adolescente.
Pareceres sob nºs 58 e 59, de 2011, das Comissões:
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide,
pela rejeição; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, pela prejudicialidade.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 394, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2009, do
Senador Valdir Raupp, que dispõe sobre a utilização de espaços publicitários, denominações,
bandeiras, lemas, hinos, marcas, logotipos e
símbolos relativos à Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) 2014
e à Copa das Confederações da FIFA Brasil
2013, assim como a organizadores, mantenedores dos direitos da FIFA, seleções e atletas
participantes.
Pareceres sob nºs 117 e 118, de 2013, das
Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Alvaro Dias, pela prejudicialidade; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Relator: Senador Anibal
Diniz, pela prejudicialidade.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 435, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2009,
do Senador Francisco Dornelles, que altera
a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e a
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Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para
estabelecer a incidência de Taxa Selic na hipótese de ressarcimetno do saldo acumulado
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para p Financiamento da
Seguridade Social.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 505, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Lindbergh Farias.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 572, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 572, de 2009, do
Senador Romeu Tuma, que acrescenta o inciso XII ao artigo 48, da Lei nº 11.445, de 05
de janeiro de 2007, que “Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico”, com o
objetivo de estabelecer prioridade nas políticas
e ações públicas habitacionais da União ao cidadão que perdeu o seu imóvel residencial em
virtude de enchentes e alagamentos urbanos.
Pareceres sob nºs 897 e 898, de 2011, das
Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc:
Senador Neuto de Conto, favorável, nos termos da Emenda nº 1 – CAE (Substitutivo),
que oferece; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relatora ad hoc: Senadora Lídice da Mata,
pela prejudicialidade.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 4, DE 2010
Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2010, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), com o objetivo de estabelecer
a obrigatoriedade da realização de estudos
geológicos, geotécnicos e topográficos, prévios, para a construção de qualquer espécie
de edificação em encostas de morros, montanhas, maciços, terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação e em outras áreas do gênero,
comprovadamente de risco.
Pareceres sob nºs 178 e 179, de 2013, das
Comissões:
– de Serviços de Infraestrutura, Relator ad
hoc: Senador Walter Pinheiro, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que
oferece; e
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– de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relatora: Senadora Lídice da Mata, pela prejudicialidade.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2010
Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2010, de
autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera
o Código Penal para tipificar separadamente o
estupro e o atentado violento ao pudor.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 119, de
2011, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes
Torres.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2010
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2010, da
Senadora Serys Slhessarenko, que altera o
inciso V do art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, para
limitar em vinte horas semanais o tempo de
dedicação do professor à interação com os
educandos.
Pareceres sob nºs 855 e 856, de 2013 das
comissões:
– Assuntos Sociais, relator ad hoc Senador
Flávio Arns, pela rejeição.
– Educação, Cultura e Esporte, relator Senador
Paulo Paim, pela prejudicialidade.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172, DE 2010
Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2010,
do Senador Paulo Duque, que altera a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, para determinar que as bulas de medicamentos sejam de fácil leitura e compreensão.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 816, de
2011, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ana Rita.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2010
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2010, do
Senador Neuto de Conto, que regulamenta o
pagamento da Compensação Financeira pela
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Exploração de Recursos Minerais (CFEM) por
meio da utilização de precatórios.
Pareceres, sob nºs 287 e 288, de 2012, das
Comissões
– de Serviços de Infraestrutura, Relator ad
hoc: Senador Walter Pinheiro, pela rejeição; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Aloysio Nunes, pela prejudicialidade.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 247, DE 2010 – COMPLEMENTAR
Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2010-Complementar, do Senador Demóstenes Torres, que
altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, para estabelecer a possibilidade de parcelamento dos débitos relativos
ao Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 360, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador José Pimentel.
83
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 314, DE 2010 – COMPLEMENTAR
Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2010-Complementar, dos Senadores Valter Pereira e
Flexa Ribeiro, que altera a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para atualizar os limites de receita bruta empregados
na definição de Microempresa e de Empresa
de Pequeno Porte e na opção pelo Simples
Nacional.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 291, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Antonio Russo.
84
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 325, DE 2010
Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2010, do
Senador Cristovam Buarque, que altera o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.378, de
16 de julho de 2008, que institui o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do
magistério público da eduucação básica, para
introduzir critério de reajuste anual de seu valor.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 896
e 897, de 2013, das Comissões de Educação,
Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Ana Rita;
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e de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
José Pimentel.
85
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2011, do
Senador Alvaro Dias, que altera o inciso II do
§ 2º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para excluir, do cálculo do
tempo de propaganda no rádio e na TV dos
candidatos de coligação, o tempo correspondente aos partidos que não lançam candidatos
ao cargo em disputa.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 894, de
2011, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques.
86
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2011, do
Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta inciso ao art.12 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, para dispor sobre o
combate ao bullying nas escolas.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.378, de
2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
87
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2011, do
Senador Humberto Costa, que altera a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre
a assistência devida aos passageiros em caso
de atraso de vôo. altera a Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica), para dispor sobre a assistência
devida aos passageiros em caso de atraso
de vôo.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 918
e 919, de 2013, das Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, Relator: Senador João Vicente Claudino; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Lídice da Mata.
88
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 318, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 318, de 2011, do
Senador Blairo Maggi, que insere novo parágrafo no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de
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janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), para determinar a proporcionalidade entre o número de
estudantes beneficiados e o valor da isenção
fiscal concedida pela União.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 131
e 132, de 2012, das Comissões de Educação,
Cultura e Esporte, Relator: Senador Mozarildo
Cavalcanti; e de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
89
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 411, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 411, de 2011, do
Senador Eduardo Amorim, que acrescenta
dispositivo à Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, que restabelece princípios da Lei n°
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá
outras providências, para estabelecer percentual de gratuidade em espetáculos financiados
pela Lei Rouanet.
Parecer, pela prejudicialidade, sob nº 1.262,
de 2012, da Comissão de Educação Cultura
e Esporte, Relator: Senador Walter Pinheiro.
90
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 418, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2011-Complementar, do Senador Paulo Bauer, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para atualizar os limites de enquadramento no Simples Nacional.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 26, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Lindbergh Farias.
91
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 446, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 446, de 2011, de
autoria do Senador Inácio Arruda, que insere
o art. 47-A na Lei no 11.494, de 20 de junho
de 2007, para prorrogar o prazo de permissão do cômputo, pelo Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), das matrículas de pré-escola em
instituições conveniadas.
Pareceres sob nºs 596 e 597, de 2013, das
Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc:
Senador João Vicente Claudino, favorável; e
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– de Educação Cultura e Esporte, Relator: Senador Armando Monteiro, pela prejudicialidade.
92
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 615, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 615, de 2011, de
autoria do Senador Paulo Davim, que altera a
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, para
dispor sobre o valor da anuidade devida aos
Conselhos Regionais de Medicina.
Parecer sob nº 1.500, de 2012, relator ad hoc
Senador Humberto Costa, pela declaração de
prejudicialidade.
93
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 628, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 628, de 2011, do
Senador Paulo Paim, que dá nova redação ao
art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de
1997, para dispor sobre os reflexos da extinção
do contrato de trabalho em face da aposentadoria por tempo de contribuição.
Parecer sob nº 538, de 2012-CAS, Relator:
Senador Armando Monteiro, pela declaração
de prejudicialidade.
94
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 648, DE 2011
Projeto de Lei do Senado nº 648, de 2011, do
Senador Rodrigo Rollemberg, que acrescenta
dispositivo à Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989, para elevar a cinquenta por cento o
percentual máximo do setor de serviços na
carteira de financiamentos do FCO destinada
ao Distrito Federal.
Pareceres sob nºs 1.722 e 1.723, de 2012,
das Comissões:
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador José Pimentel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CDR (Substitutivo),
que oferece; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
José Pimentel, pela prejudicialidade.
95
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 2012
Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2012, do
Senador Vital do Rêgo, que insere o art. 103-B
à Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,
de forma a permitir a suspensão temporária
do pagamento de débito previdenciário para
aplicação dos recursos correspondentes em
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atividades e ações em benefício direto da população afetada pela seca ou estiagem prolongada, e dá outras providências.
Pareceres pela prejudicialidade, sob nºs 982
e 983, de 2013, das Comissões de Assuntos
Econômicos, Relator ad hoc: Senador Alvaro
Dias; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Casildo Maldaner.
96
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 347, DE 2012
Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2012, do
Senador Inácio Arruda, que altera os arts. 13
e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de
1998, para ampliar o limite máximo de receita
bruta total para opção pelo regime de lucro
presumido de tributação pelo imposto de renda das pessoas jurídicas.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.068, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relatora: Senadora Ana Amélia.
97
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 2013
Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2013, do
Senador Gim, que dispõe sobre a estabilidade
provisória da empregada gestante durante o
aviso prévio.
Parecer sob nº 926, de 2013-CAS, relatora
Senadora Lídice da Mata, pela declaração de
prejudicialidade.
98
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 309, DE 2013
Projeto de Lei do Senado nº 309, de 2013,
do Senador Pedro Simon, que acrescenta e
altera dispositivos na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para incluir no ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação
de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao desenvolvimento
de valores éticos e de cidadania.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.354,
de 2013, da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, Relator: Senador Anibal Diniz.
99
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 244, DE 2011
Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2011,
do Senador Lindbergh Farias e outros Senadores, que susta os efeitos da Resolução nº
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2, de 2011, do Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, que “dispõe
sobre os programas de cunho religioso nos
veículos da EBC”.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 203, de
2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador José
Pimentel.
100
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 4, DE 2003
Projeto de Resolução do Senado nº 4, de
2003, do Senador Paulo Paim, que institui a
Ouvidoria Permanente do Senado Federal
para encaminhar denúncias de preconceitos
e discriminações.
Pareceres sob os nºs 372 a 376, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável;
– de Assuntos Sociais (1º pronunciamento),
Relator ad hoc: Senador Paulo Davim, concluindo pela audiência da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa;
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Marcelo Crivella, pela
prejudicialidade;
– de Assuntos Sociais (2º pronunciamento),
Relator: Senador Paulo Davim, pela prejudicialidade; e
– Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro,
pela prejudicialidade.
101
REQUERIMENTO Nº 1.609, DE 2009
Requerimento nº 1.609, de 2009, do Senador
João Vicente Claudino, solicitando que seja
consignado, nos anais do Senado, voto de
aplauso ao Governo do Estado do Piauí, na
pessoa do Governador Wellington Dias.
Parecer sob nº 1.703, de 2010, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
Senador Marco Maciel, pela prejudicialidade.
102
INDICAÇÃO Nº 1, DE 2010
Indicação nº 1, de 2010, da Senadora Marina
Silva, para que a Comissão do Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle manifeste a sua posição sobre políticas
públicas relacionadas às mudanças climáticas
junto ao Ministério das Relações Exteriores.
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Parecer sob nº 453, de 2012, da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador
Jorge Viana, pela prejudicialidade.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.)
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Ata da 227ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 12 de dezembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
Roberto Requião e José Pimentel.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 17 horas e 39 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso
nº 1.620-Seses-TCU-Plenário, de 2013, na origem,
encaminhando cópia do Acórdão nº 3.376/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC
016.731/2011-5, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 13 de dezembro do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o aviso:
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Aviso nº 1.620-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 4 de dezembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 016.731/2011-5,
a Sessão Ordinária de 4-12-/2013, acompanhado do
Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.

882

93932

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

883

93933

884

93934

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

885

93935

886

93936

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

887

93937

888

93938

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

889

93939

890

93940

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

891

93941

892

93942

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

893

93943

894

93944

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

895

93945

896

93946

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

DEZEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O Senado Federal recebeu da Câmara dos Deputados
o Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de 2013 (nº
1.055/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o

DEZEMBRO
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texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Francesa na Área
da Luta Contra a Exploração Ilegal do Ouro em Zonas
Protegidas ou de Interesse Patrimonial, celebrado no
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 2008.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de
2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 733, do Senador Cyro Miranda, referente
ao Requerimento nº 1.280, de 2013, de missão, por
meio do qual relata participação na “Octopus Conference Cooperation against Cybercrime”, em Estrasburgo,
França, no período de 04 a 06 de dezembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 733/2013-GSCM
Brasília, 11 de dezembro de 2013
Assunto: Relatório de Viagem
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, uso do presente instrumento para relatar a Vossa Excelência que na
viagem a Strasbourg, França, no período de 4 a 6 de
dezembro de 2013, em que representei o Senado Federal o Octopus Conference Cooperation against
Cybercrime, pudemos discutir, nos vários Workshops
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e Sessões Plenárias, os seguintes assuntos, dentre
outros:
• Políticas, atividades e iniciativas de cibercrime das organizações internacionais e do
setor privado;
• Legislação sobre cibercrime na América Latina e na Ásia;
• Capacitação sobre a cibercriminalidade: boas
práticas, histórias de sucesso, lições aprendidas e próximos programas;
• Proteção às crianças contra a exploração
sexual on-line: legislação e desafios da aplicação da lei.
Na Conferência discutimos, ainda, os motivos que
levaram o Brasil a não assinar o Tratado de Budapest,
já que os principais países da América Latina o subscreveram, tendo sido aplicado que tal fato se deve a
não votação do Marco Regulatório pela Câmara dos
Deputados. Foi feito apelo por parte dos congressistas
para que a assinatura seja feita em 2014.
Segue, em anexo, o programa da conferência(*)
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, PSDB/
GO.
(*) O anexo a que se refere este ofício encontra-se no processado
do Requerimento nº 1.280, de 2013.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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(À Comissão de Constituição, justiça e Cidadania.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 166, de 2013, do
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando o encerramento da Subcomissão Temporária para elaboração de
Projeto de Lei do Marco Regulatório da Mineração e da
Exploração de Terras-Raras no Brasil e encaminhando
à publicação o Parecer nº 1.496, de 2013, que conclui
pela apresentação de um projeto de lei.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 166/2013 – CCT
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico A Vossa Excelência, nos termos do
art. 76, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fe-
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deral, o encerramento dos trabalhos da Subcomissão
Temporária de Elaboração do Projeto de Lei do Marco
Regulatório da Mineração e da Exploração de Terras
Raras no Brasil – CCTSTTR, criada a partir do Requerimento nº 22, de 2012-CCT, em virtude da aprovação
do Relatório Final por esta Comissão.
Atenciosamente, – Senador Zeze Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A proposição apresentada será autuada como
Projeto de Lei do Senado nº 529, de 2013, e ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
É a seguinte a proposição apresentada:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.497, de
2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, concluindo pelo conhecimento e arquivamento do Ofício nº S/18, de 2013.
A Presidência em cumprimento às suas conclusões encaminha a matéria ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.498 e 1.499, de 2013, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 83, 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/PP –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução n° 89, de 2013, do
Senador Rodrigo Rollemberg, que altera o Regimento Interno e o Código de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado Federal para eliminar
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as hipóteses de deliberação secreta não previstas na Constituição Federal; e
– Projeto de Resolução n° 96, de 2013, do
Senador Romero Jucá, que altera o Regimento Interno do Senado Federal e a Resolução
n° 20, de 1993, para declarar o voto público e
aberto na votação pertinente à perda de mandado de Senador.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 66, de
2012 (nº 6.338/2005, na Casa de origem, do Deputado Sandes Júnior), que dispõe sobre o peso a ser
transportado pelo estudante em mochila ou similares.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2012 (nº
1.185/2007, na Casa de origem, do Deputado Deley),
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que modifica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004,
instituindo penalidade ao atleta que violar regras antidoping.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com emenda,
a matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Antonio Brito, em substituição ao Deputado
Jovair Arantes, e, como membro suplente, o Deputado
Alex Canziani, em substituição ao Deputado Antonio
Brito, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 628, de 2013,
conforme o Ofício nº 591, 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. nº 591/2013
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Ofício nº 348-L-Democratas/13
Brasília, 11 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 628, de
2013, que "constitui fonte adicional de recursos para
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, autoriza a União a encerrar o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito
Santo e extingue o Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo", em
substituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
Deputado MENDONÇA FILHO
SUPLENTE
Deputado RODRIGO MAIA

Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
ANTONIO BRITO (PTB/BA), na condição de Titular,
em substituição ao Senhor Deputado JOVAIR ARANTES (PTB/GO); e, na qualidade de suplente, o Senhor
Deputado ALEX CANZIANI (PTB/PR), para compor a
Comissão Mista sobre a MP nº 628/2013, que: "Constitui fonte adicional de recursos para o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
autoriza a União a encerrar o Fundo de Recuperação
Econômica do Estado do Espírito Santo e extingue o
Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo."
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência designa, como membro titular, o Deputado Mendonça Filho, em substituição ao Deputado
Ronaldo Caiado, e como membro suplente o Deputado
Rodrigo Maia, em substituição ao Deputado Mendonça
Filho, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 628, de 2013,
conforme o Ofício nº 348, de 2013, da Liderança do
Democratas na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 572, de
2013, da Câmara dos Deputados, comunicando o envio
à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 572/2013/PS-GSE
Brasília, 12 de dezembro de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº 7.416, de 2010, do
Senado Federal (PLS nº 348, de 2007, nessa Casa), que
"Inclui a carne suína na pauta de produtos amparados
pela Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM,
nos termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro
de 1966, e da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992".
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 4-12-13.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do ora-
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dor.) – Eu queria pedir a minha inscrição como Líder,
e a autorização já está na Mesa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª já está inscrito, é o primeiro orador
para falar como Líder.
Antes de convidar o Senador Paulo Paim, que
imagino tenha feito permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, eu queria apresentar a mensagem que
a Senadora Angela Portela encaminha, porque ela é
Presidente do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz.
A Senadora Angela Portela está comunicando
que, em sua segunda reunião, em 12/2013, realizada
nesta data, após apreciar os currículos com indicações
ao Prêmio, escolheu as cinco mulheres que serão
agraciadas com o Diploma Bertha Lutz em sua 13ª
premiação, a saber: Cristina Maria Buarque, Delaíde
Alves Miranda Arantes, Magnólia de Souza Monteiro
Rocha, Maria José Rocha Lima (Zezé Rocha) e Maria
Lygia Maynard Garcez Silva.
É o seguinte o ofício na íntegra:
OF. LUTZ nº 26/2013
Brasília, 11 de dezembro de 2013
Assunto: Comunica escolha de agraciadas Diploma
Mulher-Cidadã Bertha Lutz
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa
Excelência que o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em sua 2ª reunião de 2013, realizada
nesta data, após apreciar os currículos com indicações
ao prêmio, escolheu as 5 (cinco) mulheres que serão
agraciadas com o referido Diploma, em sua 13ª premiação, a saber:
• CRISTINA MARIA BUARQUE
• DELAÍDE ALVES MIRANDA ARANTES
• MAGNÓLIA DE SOUZA MONTEIRO ROCHA
• MARIA JOSÉ ROCHA LIMA (ZEZÉ ROCHA)
• MARIA LYGIA MAYNARD GARCEZ SILVA
Respeitosamente, – Senadora Angela Portela,
Presidente do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Feita a comunicação, conforme determina
o Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, em
permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, como
orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Senadora Ana Amélia, eu agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin, pela permuta, e ao Senador Mozarildo, que intermediou a negociação. Muito
obrigado aos três.
Srª Presidenta, eu volto a um assunto que nós
todos aqui, nós quatro, falamos seguidamente no Plenário – e só não falei ontem porque não pude usar a
tribuna, porque estava envolvido no debate da regulamentação do projeto que proíbe todo tipo de discriminação. Volto a falar do Aerus.
Srª Presidenta, eu recebi um documento, dos
líderes do Aerus, cujo título é: “Aperte os cintos, abra
os olhos... O Brasil precisa mudar.”
É assim que começa o documento que está sendo distribuído pelos aposentados e pensionistas do
Aerus nos aeroportos do Brasil, mais intensamente
em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e
Rio de Janeiro.
Esse documento fala sobre a situação que esses
homens e mulheres, a maioria com mais de 60, 70, 80
anos, estão vivendo. Por isso, eles fizeram mais uma
vigília, durante a semana, na busca de um entendimento junto ao Governo do caso Aerus.
O que diz precisamente o documento? Vou ler
o documento:
Os aposentados do Fundo de Pensão Aerus,
em sua maioria, ex-trabalhadores da Varig e
Transbrasil, estão há oito anos reivindicando
o direito a uma velhice digna.
Esse direito [diz o documento] ‘foi roubado deles quando o Fundo de Pensão, para o qual
contribuíram a vida toda, sofreu intervenção
e liquidação por parte do Governo [à época,
antes do governo Lula].
A partir da intervenção, os valores recebidos
pelos idosos em suas pensões e aposentadorias começaram a ser reduzidos e, hoje, representam em torno de 8% dos salários originais.
O que pedem eles ao Governo é apenas uma
mediação, uma discussão, uma negociação, porque,
na época, o governo – repito, antes do governo Lula
–, mesmo tendo que fiscalizar o Fundo, autorizou uma
série de empréstimos que se mostraram um verdadeiro
assalto realizado pelas empresas aéreas naquela oportunidade em relação à poupança dos trabalhadores.
Após muita luta e diversos protestos, entre
eles a ocupação pelos idosos do Salão Verde
da Câmara Federal por oito dias, a Presidenta Dilma, então, no dia 13/8, comprometeu-se
publicamente...’ [e sou testemunha, porque eu
estava lá com nove Senadores, quando perguntei a ela sobre o tema e ela disse que abri-
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ria uma negociação para uma solução rápida,
já que estava também preocupada com essa
questão. Segundo eles, já se passaram quatro meses, e o acordo ainda não foi fechado.]
O que é que eles pedem no documento? Que
os Ministros cumpram a ordem da Presidenta Dilma,
porque o prazo está se esgotando.
Nesse período de oito anos, mais de 900 participantes morreram, muitos em função da piora
de doenças, seja pela dificuldade da compra
de medicações [abandonando o plano de saúde], seja pela dificuldade dessas famílias em
manter seus planos de saúde [a dignidade
de um envelhecimento com qualidade]. Não
se pode admitir que se desonere a folha de
setores, como, por exemplo, da aviação, sem
contrapartida, ou seja, o setor empresarial tem
descontos, enquanto os trabalhadores são
chamados a pagar a conta. O grupo do Aerus
quer apenas que a Presidenta cumpra o compromisso [assumido naquela reunião histórica
com nove Senadores do PT – e eu estava lá
–] e pague aos aposentados aquilo que é devido por direito, já confirmado, inclusive, nos
tribunais. [E está agora, no último momento,
na Suprema Corte]
O que não se pode admitir é que haja dinheiro
para tudo, menos para os idosos. O processo de execução de uma sentença judicial para que, com muita
sorte, antes de morrer, consigam receber alguma coisa, está ainda em decisão no Supremo.
“Falamos aqui em salvar vidas, essas 10.000
pessoas merecem dignidade.”
Eu sei, estou acompanhando as negociações. Li
aqui o documento para que o tema não fique parado.
Ainda ontem, falei com a Graziela, e ela me disse que
as negociações continuam. Provavelmente, segundo
ela, haverá uma decisão ainda nesta semana, quem
sabe hoje ou amanhã.
Eu estou na expectativa de que essa decisão se
for tomada, segundo me disse a Graziela, venha na
linha do acordo tão apregoado por nós, há mais de 15
anos, nesta Casa. Há alguns anos nós estamos trabalhando neste tema. Falo praticamente toda semana
sobre a mesma questão, desde quando a Varig começou a entrar em dificuldade – então, não é de hoje.
Por isso, fica aqui, mas uma vez, o apelo ao Advogado-Geral da União, Luís Inácio Adams, que eu
sei que está fazendo um esforço enorme para que se
construa o entendimento. Sei do esforço da Ministra
Gleisi Hoffmann, da sua vontade também, para que
haja esse acordo.

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

Quero também, Srª Presidenta, nos cinco minutos que me restam, falar sobre o Dia Internacional dos
Direitos Humanos.
A adoção, em 10 de dezembro de 1948, pela
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), da Declaração Universal dos Direitos do
Homem representa nada mais, nada menos do que a
entronização desses direitos como o paradigma ético que deveria passar a orientar, a partir de então, a
conduta de indivíduos, organizações e governos em
todo o mundo.
Imediatamente após a barbárie e o morticínio sem
precedentes da Segunda Grande Guerra, o mundo
uniu-se para criar uma organização voltada à preservação da paz e da segurança internacional, sendo a
ONU estabelecida já no ano de 1945. A nova organização foi criada como um sucedâneo bastante mais
ambicioso da fracassada Liga das Nações, que não
havia conseguido evitar a Grande Conflagração.
Já na Carta da ONU, documento fundador da
organização, veio reafirmada a fé dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na
dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de
direitos entre homens e mulheres.
Reafirmaram também, os povos do mundo, naquele documento, sua decisão de promover o progresso social e melhores condições de vida em uma
liberdade mais ampla.
A partir daí, a adoção, três anos mais tarde, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma
consequência natural. Foi aquele contexto histórico que
viabilizou a criação desse documento, que, mais do que
um marco na história dos direitos humanos, representa
um marco do processo civilizatório, um marco no lento
e difícil processo de construção de parâmetros éticos
para balizar as relações entre pessoas e entre nações.
De fato, Srª Presidenta, superar o paradigma da
lei do mais forte – que, ao longo de milênios, regeu as
relações entre indivíduos, entre grupos e entre nações
– tem sido um processo histórico complicado, marcado
por avanços e retrocessos.
Nessa longa caminhada, podem ser destacados
momentos luminosos, como a conquista da Magna
Carta pelos barões ingleses, a Revolução Francesa
ou a Guerra de Independência dos Estados Unidos da
América. Mas não é difícil localizar também períodos
tenebrosos, o melhor exemplo dos quais é exatamente
a industrialização da brutalidade humana pelo nazismo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
constitui um marco particularmente significativo nessa marcha porque, com ela, alcançamos um patamar
novo, nitidamente diferenciado.
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Como disse o grande jurista e filósofo francês
Renê Cassin, laureado com o Prêmio Nobel da Paz
por sua participação no esforço coletivo de redigir o
texto da Declaração, ela constitui “no primeiro manifesto (...), primeiro movimento de ordem ética jamais
adotado pela humanidade organizada”.
E é exatamente disso que se trata. Foi somente
com a Declaração da ONU que se firmou, enfim, em
âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade
entre os homens.
No texto da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, ficou plasmado um ideal comum a ser
atingido por todos os povos: o unânime e pacífico reconhecimento de que todos os seres humanos são titulares de direitos, independentemente de quaisquer
condicionamentos.
Em 1950, a ONU estabeleceu que, anualmente,
no dia 10 de dezembro – data em que, dois anos antes,
havia sido adotada a Declaração Universal dos Direitos
do Homem – seria celebrado o Dia Internacional dos
Direitos Humanos.
Veja que Mandela morre, ele que foi o símbolo
maior dos direitos humanos, na semana em que nós
relembramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Esta data, que lembra Mandela, lembra a luta dos
direitos humanos no Brasil e no mundo. Esta data representa uma oportunidade para, a cada ano, celebrarmos os direitos humanos. Mais do que isso, é também
uma oportunidade para promovermos o pleno respeito
a todos, independente da cor, da idade, do gênero, da
orientação sexual, enfim, da cor da pele. É uma data
para lembrarmos a importância da luta de todos nós
em combater todo o tipo de preconceito.
Srª Presidenta, eu queria que V. Exª considerasse na íntegra esse meu pronunciamento sobre o Dia
Internacional dos Direitos Humanos e outro também,
que é aquele que farei – e não vou fazer aqui, naturalmente –, agora, lá no Fórum Mundial dos Direitos
Humanos. É um evento muito especial, um evento de
proporção internacional, com a presença de mais de
12 mil participantes.
Cumprimento a Presidenta Dilma por ter apoiado
e implementado a ideia do fórum, cumprimento a Ministra Maria do Rosário, Ministra Secretária Especial
de Direitos Humanos da Presidência da República,
e toda a sua equipe, pela organização deste evento.
A minha palestra no evento vai ser “O Custo de
Vida do Idoso”.
Convidei, porque montei essa Mesa a pedido da
Ministra, especialistas para falar da situação do idoso
com salário e sem salário, análise do salário mínimo,
análise do benefício dos aposentados e pensionistas,

Sexta-feira 13

987

94037

que não é reajustado acompanhando o crescimento
do mínimo. Vai-se falar inclusive do caso Aerus, vai
falar o Warley, pela Cobap, vai falar o IPEA, vai falar
a Anfip. São os nossos convidados dessa Mesa que
vai discutir o custo de vida do nosso envelhecimento,
desde aquele que é aposentado ou pensionista até
aquele que não é nem aposentado nem pensionista.
Eu pediria a V. Exª que considerasse na íntegra
os meus três pronunciamentos.
Muito obrigado, Srª. Presidenta.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre os aposentados do AERUS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Aperte os cintos, abra os olhos...
O Brasil precisa mudar.
É assim que começa o documento que está sendo distribuído pelos aposentados do AERUS, nos aeroportos de Porto alegre, Florianópolis, Curitiba, São
Paulo e Rio de Janeiro, aeroporto do Santos Dumont.
Esse documento fala sobre a situação que esses aposentados estão vivendo e nesta semana eles
estão fazendo uma vigília até que seja encontrada a
solução do Aerus .
O documento diz o seguinte:
Os aposentados do Fundo de Pensão Aerus,
em sua maioria ex-trabalhadores da Varig e Transbrasil, estão há 8 anos reivindicando o direito a uma
velhice digna.
Esse direito foi roubado deles quando o fundo de
pensão, para o qual contribuíram a vida toda sofreu
intervenção e liquidação por parte do Governo.
A partir da intervenção, os valores recebidos pelos idosos em suas pensões e aposentadorias, começou a ser reduzido e hoje representa apenas 8% dos
salários originais.
O que cobramos do Governo é apenas a sua responsabilidade. Mesmo tendo que fiscalizar o Fundo,
autorizou uma série de empréstimos, que se mostraram um verdadeiro assalto realizado pelas empresas
aéreas à poupança dos trabalhadores.
Após muita luta, diversos protestos, entre eles a
ocupação pelos idosos, alguns com mais de 80 anos,
do Salão Verde da Câmara Federal, por 8 dias, a Presidente Dilma, em 13/08 comprometeu-se publicamente
com uma solução rápida para o caso.
Já se passaram 4 meses e nem uma proposta
de acordo foi colocada no papel ainda. Ou o Governo
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não cumpre a ordem da Presidente, ou Dilma não está
querendo cumprir sua promessa de agosto.
Nesse período de 8 anos, mais de 900 participantes morreram, muitos em função da piora de doenças, seja pela dificuldade na compra de medicações,
seja pela dificuldade dessas famílias em manter seus
planos de saúde.
Não se pode admitir que Dilma desonere o setor
da aviação sem contrapartida. Ou seja, os empresários recebem descontos nos impostos e mesmo assim
demitem seus trabalhadores.
O grupo do AERUS quer apenas que a Presidente
cumpra seu compromisso e pague aos aposentados
aquilo que é devido por direito, já confirmado inclusive
nos tribunais.
O que não podemos admitir é que os empresários sejam desonerados sem contrapartida e os idosos
tenham que esperar vários anos até que se processe
a execução da uma sentença judicial, para que, com
muita sorte, antes de morrer consigam receber algum
“precatório”.
Falamos aqui em salvar vidas, essas 10.000 pessoas merecem dignidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o Dia Internacional dos
Direitos Humanos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a adoção,
em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral
da Organização das Nações Unidas (ONU), da Declaração Universal dos Direitos do Homem representa
nada mais, nada menos do que a entronização desses
direitos como o paradigma ético que deveria passar
a orientar, a partir de então, a conduta de indivíduos,
organizações e governos em todo o mundo.
Imediatamente após a barbárie e o morticínio sem
precedentes da Segunda Grande Guerra, o mundo
uniu-se para criar uma organização voltada à preservação da paz e da segurança internacional, sendo a
ONU estabelecida já no ano de 1945. A nova organização foi criada como um sucedâneo bastante mais
ambicioso da fracassada Liga das Nações, que não
havia conseguido evitar a Grande Conflagração.
Já na Carta da ONU, documento fundador da
organização, veio reafirmada a fé dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na
dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de
direitos entre homens e mulheres.
Reafirmaram também os povos do mundo, naquele documento, sua decisão de promover o progresso
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social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla.
A partir daí, a adoção, três anos mais tarde, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma
consequência natural. Foi aquele contexto histórico que
viabilizou a criação desse documento que, mais do que
um marco na história dos direitos humanos, representa
um marco do processo civilizatório, um marco no lento
e difícil processo de construção de parâmetros éticos
para balizar as relações entre pessoas e entre nações.
De fato, superar o paradigma da lei do mais forte
– que, ao longo de milênios, regeu as relações entre
indivíduos, entre grupos e entre nações – tem sido um
processo histórico complicado, marcado por avanços
e retrocessos.
Nessa longa caminhada, podem ser destacados
momentos luminosos, como a conquista da Magna
Carta pelos barões ingleses, a Revolução Francesa
ou a Guerra de Independência dos Estados Unidos da
América; mas não é difícil localizar, também, períodos
tenebrosos, o melhor exemplo dos quais é, exatamente,
a industrialização da brutalidade humana pelo nazismo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
constitui um marco particularmente significativo nessa marcha porque, com ela, alcançamos um patamar
novo, nitidamente diferenciado.
Como disse o grande jurista e filósofo francês
Renê Cassin, laureado com o Prêmio Nobel da Paz
por sua participação no esforço coletivo de redigir o
texto da Declaração, ela constitui “o primeiro manifesto
(...), primeiro movimento de ordem ética jamais adotado pela humanidade organizada”.
E é exatamente disso que se trata. Foi somente
com a Declaração da ONU que se firmou, enfim, em
âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade
entre os homens.
No texto da Declaração Universal dos Direitos do
Homem ficou plasmado um ideal comum a ser atingido
por todos os povos: o unânime e pacífico reconhecimento de que todos os seres humanos são titulares
de direitos, independentemente de quaisquer condicionamentos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1950,
a ONU estabeleceu que, anualmente, no dia 10 de
dezembro – data em que, dois anos antes, havia sido
adotada a Declaração Universal dos Direitos do Homem – seria celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Essa data comemorativa representa uma oportunidade para, a cada ano, celebrarmos os direitos
humanos. Mais do que isso, é, também, uma oportu-
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nidade para promovermos o pleno respeito a todos
os direitos humanos, por todos, em todos os lugares.
Por fim, é um momento adequado para refletirmos
sobre os avanços conquistados e sobre as violações de
direitos que permanecem, desafiando-nos a encontrar
os caminhos para a sua superação.
No Brasil, o momento mais significativo na trajetória de afirmação dos direitos humanos é, evidentemente, a promulgação da Constituição Federal de
1988, que elevou a dignidade humana à condição de
fundamento do Estado brasileiro e valor central do
nosso sistema jurídico.
A Carta Democrática tratou, também, de inscrever
a prevalência dos direitos humanos entre os princípios
que regem esta República em suas relações internacionais; de consagrar o sentido de universalidade
dos direitos humanos, ao aceitar a concepção de que
esses direitos constituem interesse da comunidade
internacional; de acolher os direitos internacionais no
rol de direitos nela enunciados; de conferir status de
emenda constitucional aos tratados de direitos humanos aprovados segundo determinado rito.
Sobre esse alicerce estabelecido por nossa Carta
Magna, foi possível seguir erigindo novas estruturas
destinadas à proteção dos direitos humanos.
Já no período imediatamente posterior ao advento de nossa nova Constituição, o arcabouço legislativo
do País foi enriquecido com uma série de instrumentos
que privilegiam a perspectiva da indivisibilidade e da
universalidade dos direitos humanos, instaurando uma
nova ética para o convívio social.
Entre esses Diplomas Legais, podemos mencionar, ainda na década de 1990, o Estatuto da Criança e
do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
Lei do Planejamento Familiar e o Código de Trânsito
Brasileiro.
Também ao longo da década de 1990, o Brasil
ratificou importantes instrumentos internacionais de
proteção aos direitos humanos, garantindo aos seus
cidadãos um amparo adicional àquele que lhe é assegurado pelo aparato normativo doméstico.
É o caso da Convenção Internacional Sobre Todas as Formas de Discriminação Racial; da Convenção sobre a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes; da Convenção
Sobre os Direitos da Criança; da Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra a Mulher; do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos; e do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais.
É imperioso destacar que, durante todo esse
período, a contribuição do Congresso Nacional para
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o resguardo dos direitos humanos foi bem além da
discussão e aprovação dos Diplomas Legais e da ratificação dos Tratados Internacionais já mencionados.
Entre outras ações, podem ser mencionadas as
severas restrições impostas ao uso de armas de fogo,
as atividades desenvolvidas contra a exploração e a
prostituição de menores, o trabalho escravo, a discriminação e a violência contra as mulheres.
Sr. Presidente, durante os mandatos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, a temática dos direitos
humanos ganhou cada vez maior atenção, sendo asseguradas importantes conquistas.
Para mim, é motivo de especial orgulho e satisfação ter podido contribuir para vários desses avanços.
Lembro com muita alegria da entrada em vigor,
no ano de 2003, do Estatuto do Idoso, que veio garantir
maior eficácia aos direitos das pessoas na faixa etária
a partir dos 60 anos.
Entre as muitas inovações introduzidas por essa
lei, vale citar o estímulo à criação de varas especializadas e exclusivas do idoso, a preferência ao atendimento
familiar em detrimento ao asilar e a maior destinação
de recursos públicos para a proteção dos idosos.
Em 2006, tivemos um importantíssimo avanço
para a proteção dos direitos humanos, que foi a entrada em vigência da Lei Maria da Penha.
Desde então, essa Lei serviu de base à instauração de centenas de milhares de processos judiciais, à
realização de mais de 10 mil prisões em flagrante e à
decretação de milhares de prisões preventivas.
Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela
ONU com o objetivo de defender e garantir condições
de vida digna a todas as pessoas que apresentam alguma deficiência.
Também o Governo da Presidenta Dilma tem dado
uma atenção muito especial às pessoas com deficiência, buscando elaborar políticas públicas voltadas à
inclusão social, à acessibilidade e ao reconhecimento
dos direitos dessas pessoas.
Em 2011, foi lançado o “Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite”,
que reúne ações estratégicas em educação, saúde,
cidadania e acessibilidade.
Outra conquista de significado muito especial
para mim foi a entrada em vigor, em outubro de 2010,
do Estatuto da Igualdade Racial, tratando de temas
como educação, saúde, terras quilombolas, justiça,
segurança e cultura, entre outros.
Legislação de perfil moderno, o Estatuto da Igualdade Racial introduz em nosso arcabouço jurídico o
instituto das ações afirmativas, permitindo um avanço
substantivo no sentido da promoção da igualdade racial.
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O Estatuto da Igualdade Racial não se assemelha a leis anteriores, que tratavam de questões
raciais apenas sob a ótica da repressão a condutas
discriminatórias.
Ele cuida de promover a inserção dos negros na
sociedade de forma igualitária, representando, nessa
medida, a definição de uma nova ordem de direitos
para os cidadãos negros brasileiros.
Conquista bastante recente – de agosto passado
– foi a entrada em vigência do Estatuto da Juventude,
com princípios e diretrizes para o Poder Público criar
e organizar políticas para as pessoas com idade entre
15 e 29 anos.
Tal como o Estatuto do Idoso e o Estatuto da
Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude incorporou, durante o processo de sua elaboração, diversas
contribuições da sociedade.
O texto finalmente aprovado trata de assuntos
como educação, cultura, transporte, desporto, atenção à saúde, liberdade de credo e direitos para a comunidade LGBT.
Por fim, devo ressaltar, no rol dos avanços, a
criação da Comissão da Verdade, instituída para investigar as violações dos direitos humanos durante a
ditadura, e a entrada em vigência da Lei de Acesso à
Informação, assegurando ao cidadão conhecimento
das ações e dos gastos governamentais.
A criação da Comissão da Verdade tem grande
importância na medida em que se vinha observando
uma significativa resistência da sociedade brasileira em
discutir esse assunto. O funcionamento da Comissão
da Verdade permite não apenas que o Estado assuma
os crimes que cometeu. Ela garante, também, que a
sociedade possa se olhar no espelho e analisar seu
papel, seja de cúmplice, vítima ou espectador.
Srªs e Srs. Senadores, fazendo essa retrospectiva histórica, fica nítido o muito que avançamos na
proteção aos direitos humanos no Brasil desde que
conseguimos superar o período sombrio da ditadura
militar, quando o cidadão vivia totalmente indefeso em
face da truculência do aparato repressor do Estado.
Entretanto, isso não significa, de maneira alguma, que só tenhamos motivos para comemorar. Muito pelo contrário. Para milhões de brasileiros que são
vítimas da exclusão, da desigualdade, da pobreza e
da opressão, nas suas mais diversas faces, os direitos humanos ainda não são efetivos. Já caminhamos
muito, mas ainda há muito a caminhar.
Na opinião abalizada da Anistia Internacional,
a situação dos direitos humanos no Brasil é marcada
por contradições.
Quando divulgou, no primeiro semestre, seu relatório anual sobre as violações de direitos humanos,
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a organização apontou avanços, como a criação da
Comissão da Verdade e a melhoria da distribuição
de renda.
Mas destacou, também, retrocessos, como o
agravamento das já terríveis condições observadas no
sistema carcerário e a situação de populações ameaçadas por obras oficiais.
O relatório da Anistia Internacional menciona o
número crescente de homicídios cometidos por policiais – qualificados como “autos de resistência”; a persistência das condições degradantes e da prática da
tortura no sistema carcerário; a violação do direito à
terra; e a impunidade dos agentes da ditadura.
Nessa última questão, a Anistia Internacional
lembra que a ausência de poder punitivo da Comissão
da Verdade vai na contramão das decisões de outros
países da região, como Argentina e Uruguai.
O assessor de direitos humanos da Anistia Internacional no Brasil, Senhor Maurício Santoro, argumenta
que a Lei da Anistia brasileira já foi considerada sem
valor legal por diversos organismos internacionais, e
afirma que a sensação de impunidade em relação aos
crimes cometidos por agentes do Estado é perceptível
e espalhada pelos diversos setores sociais.
No mesmo momento histórico em que o crescimento econômico e a melhor distribuição de renda
asseguram melhoria da condição de vida para milhões
de brasileiros, populações carentes veem seus direitos
espezinhados.
As moradias e as fontes de subsistência dos povos indígenas, dos trabalhadores rurais sem terras,
das comunidades de pescadores e dos moradores de
favelas continuam sendo ameaçadas por projetos de
desenvolvimento.
Entre as violações listadas pelo relatório da Anistia
Internacional, figuram as remoções forçadas em áreas
rurais e urbanas para as obras da Copa do Mundo e
para os grandes projetos de desenvolvimento, como
as hidrelétricas de Belo Monte e de Jirau e a expansão do agronegócio.
Também são citadas, no relatório, as remoções
de comunidades carentes no Rio de Janeiro – no Morro
da Providência – e no Estado de São Paulo – na comunidade do Pinheiro –, bem como os incêndios nas
favelas da Capital paulista.
O período recente tem sido marcado, ainda, por
ataques aos direitos indígenas, observando-se uma
disposição de atropelar esses direitos para garantir
a realização de obras tidas como necessárias para a
soberania nacional.
A Advocacia Geral da União publicou a Portaria nº
303, posteriormente suspensa pelo Supremo Tribunal
Federal, que permitiria que mineradoras, empreendi-
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mentos hidrelétricos e instalações militares se estabelecessem em terras indígenas sem o consentimento
livre, prévio e informado das comunidades afetadas.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 215, por
seu turno, pretendia transferir para o Congresso Nacional a atribuição de demarcação de terras indígenas.
Gravíssimas violações dos direitos humanos são
também verificadas no contexto dos conflitos entre os
índios e o agronegócio no Mato Grosso do Sul, Estado onde ocorrem dois terços dos homicídios de índios
no Brasil.
A violência se eterniza em função do atraso superior a vinte anos do processo de demarcação de
terras indígenas no Estado.
Todas essas injustiças que continuam marcando
profundamente a realidade brasileira só servem para
confirmar a necessidade de que o País assuma definitivamente os direitos humanos como política de Estado.
Afinal, o Brasil está decidido a concretizar seu
pleno desenvolvimento e a alcançar papel de protagonismo nas relações internacionais.
Mas esses objetivos não serão viáveis se não
dedicarmos a devida atenção à temática dos direitos
humanos, pois não existe desenvolvimento verdadeiro
sem respeito aos direitos humanos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
no âmbito internacional, persistem enormes desafios
na consecução dos ideais de respeito integral aos direitos humanos.
Subsistem, nas mais diversas regiões do planeta, as graves violações configuradas nas prisões arbitrárias, nas execuções extrajudiciais, na tortura, na
prostituição infantil.
Em outros casos, o que se observa é a privação
de direitos, como o direito à alimentação, à moradia
adequada, à água potável, à liberdade de expressão,
à educação e tantos outros.
Para abordar um aspecto específico e relevante,
menciono que a falta de iniciativas concretas em defesa
dos direitos humanos vem tornando o mundo um lugar
cada vez mais perigoso para refugiados e migrantes.
A incapacidade que a comunidade internacional
tem demonstrado para lidar eficazmente com situações de conflito está gerando uma subclasse global,
na medida em que os direitos das pessoas que fogem
das guerras estão desprotegidos.
Milhões de migrantes estão sendo empurrados
para situações de abuso, incluindo trabalho forçado e
abuso sexual, em razão das políticas anti-imigração.
Dando consequência à sua retórica populista de
que as dificuldades internas de seus países são causadas pelos refugiados e migrantes, muitos governos
aprofundam as políticas anti-imigração.
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Nos últimos anos, a comunidade global tem testemunhado uma série de emergências de direitos humanos que vêm forçando um grande número de pessoas a buscar segurança, dentro e fora das fronteiras
de seus países.
Desde a Coreia do Norte, até Mali, Sudão e República Democrática do Congo tem havido pessoas
fugindo de suas casas, à procura de refúgio seguro.
No caso da guerra civil na Síria, o mundo ficou
observando passivamente enquanto os militares e policiais daquele país agrediam civis indiscriminadamente,
e submetiam a desaparecimento forçado, detenção arbitrária, tortura e execução extrajudicial todos aqueles
que consideravam contrários ao governo.
Ao mesmo tempo, os rebeldes armados também
continuaram a fazer reféns, a torturar e a executar sumariamente.
É preciso deixar claro que a doutrina dos direitos
humanos não permite que o respeito pela soberania
dos Estados seja usado como desculpa para a omissão.
O Conselho de Segurança da ONU tem o dever
de usar sua autoridade para frear os abusos que destroem vidas e obrigam pessoas a fugir de suas casas.
Quaisquer alegações imorais de que massacres,
tortura e fome não são assuntos de interesse da comunidade internacional devem ser de pronto repelidas.
A esse propósito, aliás, deve ser calorosamente
aplaudida a adoção pela ONU, em março passado, do
Tratado sobre o Comércio de Armas.
É intolerável, Senhor Presidente, que o dever
de proteção aos refugiados e às pessoas deslocadas
continue sendo um jogo de empurra entre governos
hipócritas.
Trata-se, aqui, de uma responsabilidade de todas
as nações. No mundo de hoje, em que os modernos
meios de comunicação permitem a troca instantânea
de vastos volumes de informações, torna-se cada vez
mais difícil esconder os abusos atrás das fronteiras
nacionais.
Ao mesmo tempo, esse extraordinário desenvolvimento dos meios de comunicação oferece oportunidades sem precedentes para que todos os cidadãos
do planeta se posicionem em defesa dos milhões de
pessoas que precisam deixar suas casas.
As medidas de controle de fronteira que vêm
sendo implementadas pela União Europeia colocam
em risco as vidas de milhões de pessoas.
Nos mais diversos lugares do mundo, os migrantes e requerentes de asilo costumam ser trancafiados
em centros de detenção e, em casos extremos, são
mantidos em engradados de metal ou, até mesmo,
em contêineres.
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A construção de um futuro mais justo exige que
os direitos humanos sejam respeitados independentemente da nacionalidade da pessoa.
Atualmente, o número de migrantes no mundo
ascende a 214 milhões, segundo dados da Anistia
Internacional.
E os direitos humanos de uma significativa parcela deles não vêm sendo respeitados quer pelo país
de origem, quer pelo país hospedeiro.
Milhões de imigrantes vêm sendo submetidos
a trabalho forçado e, em alguns casos, ao regime de
escravidão.
Os governos, de modo geral, os tratam como criminosos, e as empresas preocupam-se exclusivamente
com seus lucros, sem mostrar qualquer consideração
para com os direitos desses trabalhadores.
É preciso reafirmar constantemente o caráter
universal dos direitos humanos. Não é admissível a
existência de zonas de exclusão na demanda global
pelos direitos humanos.
A proteção desses direitos tem de se aplicar a
todos os seres humanos, onde quer que estejam.
Srªs e Srs. Senadores, ao entronizar, em 1948,
os direitos humanos como paradigma ético do nosso
tempo, os países-membros da Organização das Nações Unidas deram um gigantesco passo adiante no
processo civilizatório.
Hoje, decorridos sessenta e cinco anos desde
que foi adotada a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, a garantia efetiva desses direitos, nas suas
diversas dimensões, permanece um desafio em quase
todas as partes do mundo.
Por um lado, houve avanço muito significativo
na disseminação da cultura de respeito aos direitos
humanos.
Por outro lado, gravíssimas e reiteradas violações
desses direitos ainda podem ser observadas nos mais
diversos cantos do globo terrestre.
É importante sempre termos em mente que só
existem dois caminhos: ou reconhecemos, de forma
plena, que todos os seres humanos são titulares de
direitos, independentemente de quaisquer condicionamentos, ou retornamos ao império da lei do mais forte,
quer dizer, à barbárie.
A escolha é bem nítida. E não creio que possa
haver dúvida quanto ao caminho correto a seguir.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Fórum Mundial de Direitos Humanos.

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui,
hoje, para fazer um importante registro.
Quero falar de um evento muito especial: o Fórum
Mundial de Direitos Humanos.
O Fórum Mundial de Direitos Humanos (FMDH),
que acontecerá em Brasília no período de 10 a 13 de
dezembro, tem como objetivo abrir um espaço para o
debate público sobre Direitos Humanos.
Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Nacional
de Direitos Humanos da Presidência da República.
Durante o evento, serão abordados os principais
avanços e desafios que envolvem o tema dos direitos
humanos na atualidade.
Também estarão em pauta o respeito às diferenças, a participação social, a redução das desigualdades e o enfrentamento de todos os tipos de violência
e violações de direitos humanos.
Diversos países participarão do fórum e isso nos
permitirá conhecer diversas realidades e saber como
estão sendo enfrentados os desafios em outros lugares.
A troca de experiências também poderá contribuir
para que as soluções sejam encontradas.
Entre as atividades previstas para o Fórum Mundial estão várias conferências, debates temáticos e o
que estão sendo chamadas de ações autogestionadas.
As conferências e debates temáticos contarão
com a presença de autoridades, intelectuais e profissionais com reconhecimento internacional, bem como,
importantes instâncias de participação social;
As ações autogestionadas permitirão o encontro,
a apresentação e a fundamentação de propostas de
instituições que fizeram adesão ao...
Comitê Organizador do evento, para a reflexão
conjunta, a troca de experiências, a articulação, a formação de redes, de movimentos e de organizações
sociais.
As ações serão agrupadas por tipo, levando em
consideração temas similares.
Quero reiterar aqui que apresentei proposta de
ação autogestionada sobre o tema “O custo de vida
para os idosos no seu envelhecimento”.
A proposta foi aceita e eu irei coordená-la durante o evento. A ação está agendada para o dia 12
de dezembro no...
Centro Internacional de Convenções de Brasília,
local do fórum e estou mobilizando a sociedade envolvida com o tema.
Propusemos este tema pela urgência que ele
apresenta, afinal não somos mais um país tão jovem
assim. A expectativa de vida está aumentando e a taxa
de natalidade vem diminuindo.
De acordo com o artigo acadêmico de Laura Rodríguez Wong e J. A. Carvalho, da UFMG:
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“Em 2050, o Brasil enfrentará a difícil situação de
atender uma sociedade mais envelhecida do que a da
Europa atual, onde uma transição etária muito mais
lenta, concomitante com o desenvolvimento social e
econômico, não foi capaz, ainda, de convertê-la numa
sociedade justa para todas as idades.
A questão é saber se, num curto período de tempo, o Brasil – que tem uma distribuição, tanto de renda
como de serviços sociais, notavelmente injusta – será
capaz de enfrentar, com êxito, este desafio.”
Ainda de acordo com os autores, as transferências etárias devem fazer parte da elaboração de políticas de enfrentamento de problemas por elas mesmas
criados. No entanto, isso não é muito observado nos
países da América Latina.
Sr. Presidente, diante de mudanças na configuração etária, é importante que se entenda o que é envelhecimento ativo. Ele é sinônimo de uma vida saudável,
participativa e com seguridade social.
Neste contexto, os desafios que se colocam estão
relacionados principalmente à geração de recursos e
à construção de uma infraestrutura que possibilitem
esse envelhecimento ativo.
Srªs e Srs. Senadores, no dia 19 de novembro foi
realizada uma audiência pública que teve por finalidade
a divulgação do Fórum e a indicação à sociedade dos
procedimentos para a participação no evento.
Esperamos, sinceramente, que o Fórum Mundial
de Direitos Humanos seja um espaço democrático de
discussões, de reflexões, de busca de caminhos e de
proposições.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Paulo Paim, cumprimentos
pela abordagem dos três temas a que V. Exª tem dado
atenção prioritária, especialmente a expectativa desse
julgamento no Supremo, relativo ao Aerus.
Na forma regimental, a solicitação V. Exª será
atendida, Senador Paulo Paim.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Srª Presidente, só para pedir a
minha inscrição nas comunicações inadiáveis.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor é primeiro inscrito para comunicação inadiável.
Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança
do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, há poucos dias a ONU
realizou uma reunião sobre o Dia Mundial de Comba-
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te à Corrupção. E lamentavelmente o nosso País não
aparece – como se diz no popular – bem na foto.
E é sabido que efetivamente esse combate à
corrupção é o que mais revolta à população, porque
acham que, primeiro, no Legislativo, não existem realmente medidas adequadas. Vou dar um exemplo aqui
no Senado: a Comissão de Fiscalização e Controle
foi anexada a outros assuntos, como Fiscalização e
Controle, Meio Ambiente e mais outro item. Quer dizer, na verdade diminuiu o interesse que deveria ter,
a importância que deveria ter a nossa Comissão de
Fiscalização e Controle.
Agora, fiquei muito admirado com a frase, Senador Rollemberg, do Chefe da Controladoria-Geral
da União, que disse que os mais notórios corruptos
estão aí livres.
Ora, ele que é uma autoridade que pode e deve
fazer, digamos assim, uma fiscalização primorosa nessa
questão diz isso? É preciso que ele diga, por exemplo,
formalmente, ao Procurador-Geral da República ou ao
Supremo, enfim, pelos mecanismos legais cabíveis,
quem são esses notórios corruptos que estão livres aí.
O que é certo é que nós sabemos que infelizmente alguns corruptos conseguem burlar a lei, até porque
dizem no popular que ladrão que pratica um crime
por esporte ou por necessidade geralmente é preso
no primeiro assalto, quer dizer, o ladrão que é burro é
preso no primeiro assalto. Esses que viram profissionais da corrupção, eles têm “n” esquemas para poder
realmente burlar os mecanismos de fiscalização. Mas
eu diria para a sociedade, que se sente cansada disso, que isso não é tarefa para se cobrar e se indignar
com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com
a CGU, com os conselhos e Tribunais de Contas dos
Estados ou com o Congresso Nacional. Deve ser um
trabalho de cada cidadão. O cidadão que toma o conhecimento de uma corrupção deve – há meios pelos
quais, inclusive, ele não precisa se identificar – denunciar aos órgãos competentes, o Ministério Público, a
OAB, a Defensoria Pública, esses casos de corrupção.
E espero que a gente faça uma grande campanha, principalmente no ano que vem, que é um ano
de campanha, para começar realmente uma limpeza
na política brasileira. Aprovamos a Lei da Ficha Limpa, mas acontece que muita gente tem ficha não muito
limpa e não está enquadrada naquela questão da lei,
porque não foi condenada por um colegiado. E há até
quem argumente que a lei é inconstitucional, porque
ninguém pode ser considerado culpado, senão por
trânsito em julgado, isto é, depois de esgotados todos
os mecanismos de defesa.
Então eu queria me dirigir claramente aos eleitores, mas também àqueles que não são eleitores, aos
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jovens, aos adultos, aos mais velhos, para que a gente
faça uma mobilização.
Gostaria até de lembrar – já fiz isso outras vezes
– a frase do Almirante Barroso durante a guerra que
empreendemos com o Paraguai, em que ele disse que
o Brasil esperava que cada um cumprisse o seu dever.
Trazendo para o presente, o Brasil espera que
cada cidadão, cada cidadã cumpra o seu dever de
fiscalizar, de denunciar e de não perder a esperança
porque a impunidade campeia.
Muitos homens notórios também chegaram a
dizer isso em determinados momentos, como disse
Rui Barbosa.
Há também outra fase importante, que sempre
guardo na memória, do Presidente Kennedy, dos Estados Unidos, em seu discurso de posse:
Não pergunte o que o seu país pode fazer por
você, mas antes pergunte o que você pode
fazer pelo seu país.
Então, quero concitar as pessoas de bem que já
estejam, vamos dizer assim, esgotadas com relação
a essa questão, a que nos unamos. Vamos fazer uma
grande cadeia. Qualquer cidadão, por mais simples
que seja, tem a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos. Vamos fazer um trabalho de fato
para não eleger pessoas que já tenham problemas e,
segundo, fazer uma vigilância permanente e cobrar
de todas as instituições que existem. E aqui eu quero
ressaltar o trabalho, por exemplo, que faz a OAB, um
trabalho que acho bonito. É uma instituição que não é
oficial, em termos de pertencer ao Governo, e que faz
um trabalho muito importante.
Espero, portanto, que o Ministro da CGU procure
dar um esclarecimento melhor sobre quem são esses
notórios corruptos que estão aí livres e soltos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Muito bem abordado, Senador Mozarildo
Cavalcanti. É isso que precisa ser feito. Uma autoridade não pode deixar solto aí... Tem de identificar, para
justificar.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin, que havia
feito permuta com o Senador Paulo Paim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Srª Presidenta, Senadora Ana
Amélia, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, durante esta semana, nesses últimos dias, eu tenho tido inúmeras atividades aqui, no Senado Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, senhora. É para uma
emergência, Senadora Vanessa.

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Uma emergência, Senador
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pardon, Senadora Vanessa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Suplicy, o senhor está pedindo
pela ordem?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – À Mesa?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – E à Senadora Vanessa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – E a Senadora tem de ser consultada,
porque está na tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Desculpe-me.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sim, sim, sim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se for possível.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Claro. E se não for muito
longo, extenso.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sim, sim.
Aqui estamos recebendo o Senador Jean-Charles,
da República do Haiti, que veio hoje ao Brasil com a
missão de, se possível, entregar à nossa Presidenta
Dilma Rousseff e a nós, Senadores, uma manifestação aprovada pelos 30 Senadores do Haiti, em que
solicitam, por inúmeras razões que não vou aqui ler,
mas vou pedir para que seja registrada na íntegra, que:
(...) lembre ao Comando das Nações Unidas
para a Estabilização do Haiti que, segundo diferentes resoluções, ele é formalmente proibido
de erguer novas bases militares no território
do Haiti, o que constituiria uma ameaça a mais
na reconquista da nossa soberania perdida.
O Senado, em nome da solidariedade parlamentar, transmite essa resolução aos Parlamentos dos países fornecedores de tropas
no Haiti, a fim de fazer cessar imediatamente
o deslocamento de soldados da ONU para o
território, enquanto aguarda o início do processo de retirada progressiva das tropas já
existentes, e se não se iniciar, exigir a retirada
unilateral das forças.
Portanto, Srª Presidenta Ana Amélia...
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sim, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... e Senadora Vanessa Grazziotin,
aqui os Senadores do Haiti pedem que haja a retirada
gradual das tropas, do Minustah, do Haiti para permitir
que os próprios haitianos possam ajustar as coisas.
Gostaríamos de pedir o registro desse documento.
E agradeço a atenção da Senadora Vanessa Grazziotin.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Resolução exigindo a retirada progressiva
e ordenada das tropas da Minustah, Le Senat – Haiti.
LE SENAT
RESOLUÇÃO EXIGINDO A RETIRADA
PROGRESSIVA E ORDENADA
DAS TROPAS DA MINUSTAH
Vistos os artigos 1, 24, 52-1, 53, 138, 263-1 da
Constituição haitiana;
Visto o direito à autodeterminação de um povo
para constituir um Estado soberano;
Vista a Convenção de Viena, de 18 de abril de
1961, sobre as relações diplomáticas;
Vista a Convenção de Viena, de 24 de abril de
1963, sobre as relações consulares;
Vista a Convenção de Nova Iorque, de 8 de dezembro de 1969, sobre as Missões Especiais;
Plenamente consciente das obrigações do Senado como co-depositário da Soberania Nacional;
Por força do compromisso inabalável do Senado
com a independência, com o respeito à integridade e
à unidade da República do Haiti;
Cioso em permitir à nossa orgulhosa nação reencontrar a plenitude de sua soberania e seu orgulho,
conquistados ao preço de grandes lutas;
Preocupado com a negligência dos sucessivos
governos, que não assumiram nenhum dispositivo
pertinente para preparar a retirada das forças da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti
(MINUSTAH);
Considerando que a Constituição de 1987 proíbe formalmente, de maneira inequívoca, a existência
de qualquer força armada além das Forças Armadas
do Haiti (FADH) e da Polícia Nacional do Haiti (PNH);
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Considerando que o Acordo de Sede, de 9 de julho de 2004, assinado entre a Organização das Nações
Unidas e o governo haitiano é ilegal e anticonstitucional;
Considerando que, segundo esse acordo, a MINUSTAH tinha como principal missão assegurar a estabilização do Haiti, sendo que, durante os últimos três
anos, ela não contribuiu para a realização de eleições
no país, apesar da expiração do mandato dos eleitos
das Coletividades Territoriais e de um terço dos senadores, o que constitui, entre outras coisas, uma prova
do fracasso da Força da ONU no país;
Considerando que a utilização do capítulo VII da
Carta da ONU pelo Conselho de Segurança nunca foi
justificado, pois o caso do Haiti não representa de maneira alguma uma ameaça para a Paz e a Segurança
Internacionais;
Considerando que “nenhum Estado ou grupo de
Estados tem o direito de intervir diretamente ou indiretamente, por qualquer motivo que seja, nos assuntos internos de outro Estado. O princípio precedente
exclui o emprego, não apenas da Força Armada, mas
também de toda forma econômica e cultural que a
constituem” (Artigo 19 da Carta da Organização dos
Estados Americanos – OEA);
Considerando que “nenhum Estado pode aplicar
ou tomar medidas coercitivas de caráter econômico e
político visando a constranger a vontade soberana de
outro Estado para obter deste vantagens de qualquer
natureza” (artigo 20 da Carta da OEA);
Considerando que os Parlamentos e alguns governos de países que contribuem com tropas para os
contingentes da MINUSTAH começam a se interrogar
seriamente sobre a oportunidade de manter indefinidamente as Forças da ONU no Haiti;
Considerando que as Nações Unidas cometeram
crimes de estupro, de enforcamento, de homicídio, de
tortura etc. no Haiti e gozam de total impunidade;
Considerando que a ONU rejeita a exigência de
indenização para as vítimas do cólera, ainda que seja
um princípio básico que toda vítima tem direito a uma
justa reparação;
Considerando que o governo haitiano, em vez
de apoiar a exigência das vítimas, se colocou como
advogado da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH);
Considerando que imunidade não significa impunidade, e que o regime de imunidade da ONU não
resultará numa negação completa da justiça para as
vítimas dos danos causados pela ONU;
Considerando que as obrigações da ONU devem
estar de acordo com o direito fundamental a um uso
efetivo que é reconhecido pelos principais instrumentos
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internacionais relativos aos direitos humanos, inclusive
aqueles adotados pela ONU;
Considerando que a ONU tem a obrigação legal
de apreciar e de dar respostas às denúncias apresentadas por terceiros em caso de ferimentos, de doenças
e de mortes atribuídas à ONU ou aos seus soldados de
manutenção da paz, conforme o Direito Internacional;
Considerando que as ações já realizadas pela
ONU foram bastante insuficientes para pôr fim aos sofrimentos causados pela ONU, e que nenhuma ação
de emergência foi tomada para erradicar o cólera;
Considerando que o governo haitiano deve reconhecer esse problema e apresentar para ele soluções
que o povo haitiano espera;
Considerando que as condições de recondução
das Forças da ONU no Haiti de agora em diante incluem
a revogação da sua imunidade em casos de violação
flagrante dos direitos humanos e que, consequentemente, elas se tornam passíveis de serem julgadas
pela Justiça haitiana.
Por proposta do senador Moïse JEAN-CHARLES,
o Senado da República aprovou a seguinte Resolução:
Artigo 1. O governo haitiano deve elaborar a demanda formal e o estabelecimento de um calendário
de retirada das Forças da ONU no Haiti, acompanhado da redução gradual das tropas e da transferência
subsequente das competências militares às Forças
nacionais.
Artigo 2. O governo haitiano deve aproveitar a
última renovação do mandato da MINUSTAH para solicitar ao Conselho de Segurança a inscrição da vontade dos Estados membros de criar, em conjunto com
as autoridades haitianas competentes, as condições
para uma retirada progressiva e ordenada das tropas
da ONU num prazo que não exceda um (1) ano, contado a partir da data de votação dessa resolução, ou
seja, até 28 de maio de 2014.
Artigo 3. O governo haitiano deve obter do Conselho de Segurança o estabelecimento de um calendário aceitável para começar e terminar a dita retirada.
Artigo 4. O governo haitiano deve elaborar o enquadramento jurídico e legal e incluir no Orçamento
2013-2014 as vias e os meios para reforçar de maneira substancial o efetivo da Polícia Nacional do Haiti,
com o objetivo de garantir a segurança de todo o país.
Artigo 5. O Senado da República do Haiti exige
do governo haitiano que lembre ao comando da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti
(MINUSTAH) que, segundo diferentes resoluções, ele
é formalmente proibido de erguer novas bases militares
no território do Haiti, o que constituiria uma ameaça
a mais na reconquista da nossa soberania perdida.
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Artigo 6. O Senado, em nome da solidariedade
parlamentar, transmite essa resolução aos Parlamentos dos países fornecedores de tropas no Haiti, a fim
de fazer cessar imediatamente o deslocamento de
soldados da ONU para o território, enquanto aguarda
o início do processo de retirada progressiva das tropas já existentes, e se não se iniciar, exigir a retirada
unilateral das forças.
Dado ao Senado da República, em 28 de maio
de 2013, 210º ano da independência.
Senador Simon Dieusel DESRAS, Presidente
Senador Steven Irvenson BENOIT, Primeiro
Secretário
Senador Joseph Joel JOHN, Segundo Secretário
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Suplicy.
Seja bem-vindo o Senador do Haiti.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Presidente Ana
Amélia.
Quero dizer ao Senador Suplicy que estamos solidários ao pedido que nos é apresentado, que certamente chegará às mãos da Presidente Dilma, o pedido
que faz o Parlamento, em especial o Senado haitiano.
Mas, Sr. Presidente, por conta de inúmeras atividades, uma delas, ontem, o lançamento do nosso livreto,
cuja produção foi coordenada pelo Senado, através da
Procuradoria da Mulher no Senado e da Secretaria da
Mulher da Câmara dos Deputados... É um livreto que
trata da participação das mulheres na política. Essa foi
uma das atividades que nós organizamos e realizamos
na Casa, no dia de ontem.
Outra atividade importante foi a votação, também
no dia de ontem, do relatório final na Comissão Mista
de Mudanças Climáticas, a qual tenho a honra de presidir durante este ano de 2013. O Relator, o Deputado
Sarney Filho, apresentou ontem um belo relatório sobre o qual debatemos. Ele acatou algumas sugestões
que foram feitas e aprovamos o relatório.
Por conta disso, Srª Presidente, eu não tive como
chegar à tribuna e fazer o pronunciamento, como tantos Parlamentares fizeram no Senado, na Câmara dos
Deputados, em todos os Parlamentos do Brasil e do
mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, homenageando
Nelson Mandela.
Então, eu faço questão de, vindo à tribuna pela
primeira vez durante a semana, fazer esta minha singela, entretanto profunda e sentida homenagem a
Nelson Mandela.
Isso ocorre exatamente na semana passada, em
que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Hu-
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manos. Esta homenagem é a uma das pessoas que,
sem dúvida nenhuma, ficará marcada profundamente
na história da humanidade e na luta pela liberdade, pela
paz, pela tolerância e pela convivência entre os povos.
Mandela foi, sem dúvida nenhuma, um ícone e
um exemplo, um grande exemplo. E digo isso como
cidadã brasileira que partilha da mesma luta contra o
racismo, a intolerância e a injustiça. Também falo aqui
como uma militante do PCdoB, pois nós mantemos uma
relação política com o Partido Comunista da África do
Sul e o Congresso Nacional Africano, organizações
políticas que são a base de sustentação da democracia daquele País.
Mandela foi um exemplo de luta para o mundo
por diversas razões. Foi Mandela, com sua capacidade
organizativa e visão política, que construiu as bases de
unificação das forças políticas da oposição ao apartheid.
Sem sua capacidade de diálogo, aliada à firmeza de propósitos, o congresso nacional africano, que
é uma frente política com diversos segmentos, não teria certamente conseguido se enraizar e agir de forma
combinada no meio institucional e também junto aos
movimentos sociais, estudantis e sindicais.
Foi Mandela quem manteve a unidade política
do congresso nacional da África do Sul, mesmo dentro da prisão injusta e desumana, que lhe foi imposta
pelo regime racista.
E eu digo que tive a felicidade e a oportunidade
de ter visitado a prisão onde Mandela ficou por mais
de 27 anos – 27 anos, aproximadamente. A prisão
fica localizada numa ilha em frente à cidade do Cabo,
na África do Sul. Ele viveu por mais de 20 anos num
cubículo. E, quando tinha a possibilidade, juntamente com os outros presos – todos presos políticos –,
de sair de sua cela, ele rapidamente se dedicava a
ensinar os seus companheiros a ler e a escrever e
passava orientações políticas importantes para que o
movimento seguisse organizando-se e fortalecendo-se cada vez mais.
Foi Mandela também que manteve a altivez e a
serenidade de, após mais de 20 anos de prisão, como
eu disse aqui, buscar o diálogo com seus algozes e
construir uma saída política para o apartheid, que
afastou os ímpetos de vingança e construiu uma democracia com a presença de todos.
Foi Mandela que pavimentou a entrada da África do Sul no cenário mundial, não mais como pária,
mas como parceiro estratégico de vários países, em
especial de nações como o Brasil, a China, a Índia e
a Rússia, porque, junto como essas nações, tem laços
estreitos. Na esfera ambiental, o Brasil participa de
um bloco chamado Basic, do qual participam também
Índia, China e África do Sul. Juntos, trabalhamos uma
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proposta muito importante e forte dentro do debate das
questões relativas às mudanças climáticas.
Mas foi Mandela que mostrou a todos que nós
podemos ser justos, ser grandes, sem perder de vista
os nossos objetivos.
Neste momento, Srª Presidente, e faço aqui esta
homenagem singela, em que assistimos a todos os
povos, todos, de todos os países, homenageando a
sua história, quero me somar a estas homenagens e
dizer da necessidade de que todas as forças progressistas lembrem-se sempre, sempre do exemplo deixado
por Mandela, mantendo-se na luta contra a injustiça,
contra o preconceito, contra a intolerância, a favor da
solidariedade, a favor da unidade, a favor da paz e a
favor da democracia.
O Brasil patrocinou – e digo isso, porque foi um
gesto que representou o Estado brasileiro perante o
mundo – um dos mais belos gestos, nas homenagens a
Mandela. Aqui me refiro ao fato de a Presidenta Dilma
ter convidado os ex-Presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Senador Collor de Mello, Luiz
Inácio Lula da Silva, além do Presidente querido, Presidente Sarney, para lhe acompanharem até a África do
Sul para participar do ato de homenagem a Mandela.
Um ato muito mais do que simbólico, porque permitiu
que todos os segmentos, que toda forma de expressão,
toda forma de pensamentos pudessem estar manifestados na homenagem que o Brasil levou a Mandela.
Foi um gesto que emocionou a todos nós: ver, numa
única aeronave, dirigirem-se à África do Sul, quatro
ex-Presidentes e a própria Presidenta Dilma, um ato
que, sem dúvida nenhuma, também ficará marcado na
nossa história. Como muitos daqui disseram, Mandela
se vai, mas a sua luta, o seu exemplo ficará, e ficará
para sempre, sem dúvida nenhuma.
Então, ficam aqui minhas homenagens a Madiba,
a Mandela, a todo o povo sul-africano, a todo o povo
africano e a de todos os povos do mundo pela importância, pelo papel que cumpriu na nossa sociedade.
Mas, Srª Presidente, neste tempinho que me resta
quero relatar rapidamente um pouco do que foi o ato
político que organizamos no dia de ontem, pela manhã,
aqui, no salão nobre do Senado Federal, onde lançamos uma cartilha, que é um livro que retrata, procura
retratar a situação da mulher na política. E nós, Senador Moka, as mulheres, a Procuradoria da Mulher do
Senado Federal e a Secretaria da Mulher da Câmara
dos Deputados, que é composta pela Procuradoria e
pela Coordenação da Bancada Feminina, com uma
contribuição grandiosa de técnicos e consultores do
Senado e da Câmara, fizemos um levantamento e uma
atualização de todos os dados acerca da participação
da mulher na política no Brasil e uma comparação da
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nossa participação com a participação de mulheres
em outros países, em outras nações.
Primeiro dizer quanto ao voto que o direito ao
voto feminino no Brasil existe...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... há pouco mais de 80 anos e
em 1934 elegeu-se a primeira mulher deputada federal.
Mas somente, Senadora Ana Amélia, 45 anos depois,
em 1979, é que o Senado Federal recebeu a primeira
mulher Senadora, Eunice Michiles, lá do meu Estado
do Amazonas, que apesar de ter assumido pela morte
do titular da vaga, ela também, por conta da formatação
do sistema eleitoral da época foi votada – e foi muito
bem votada –, como diz ela em todos os seus pronunciamentos, não chegando a ser eleita. E a diferença
para o primeiro colocado o Senador João Bosco Ramos de Lima foi muito pequena, porque ela não tinha
a possibilidade de participar de todos os comícios, de
todos os atos organizados pelo seu partido e pela sua
coligação, o que dificultou a sua eleição. Sem dúvida
nenhuma, se ela tivesse tido esse espaço, quem sabe
fosse ela a eleita e não o Senador João Bosco.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Mas fazemos, sobretudo, Senador – e eu já vou concluir –, uma análise de por que
o avanço da participação das mulheres tem sido tão
pequeno no nosso País. Por que no ano de 1986, nós
tínhamos uma média de 5,4% da presença da mulher
no Parlamento e no ano de 2010, 9%? Por que nós ostentamos a 156ª posição no mundo quanto à presença
feminina nos parlamentos? Por que nós ocupamos a 30ª
posição entre 34 nações do Continente americano? E
chegamos a algumas conclusões. A legislação brasileira
não nos favorece. Juntando o fato do desfavorecimento da legislação brasileira, que para nós torna-se um
verdadeiro um empecilho a uma maior presença das
mulheres, juntando-se a isso as questões culturais e
estruturantes que exigem e impõe à mulher ainda uma
sobrecarga de trabalho, fazendo com que ela cumpra
uma dupla ou uma tripla jornada de trabalho...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... a gente tem avançado
muito pouco.
E concluímos o nosso trabalho, apontando quais
os caminhos seriam possíveis para que possamos mudar essa realidade. A Argentina é um grande exemplo,
onde de uma eleição para outra passou de 15% para
quase 30% em relação à presença da mulher no Par-
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lamento, porque mudou a legislação e estão se estabelecendo listas de candidaturas com alternância entre
homens e mulheres. Isso, sem dúvida nenhuma, seria
um belo caminho.
Quero dizer que o Senador Renan Calheiros,
Presidente desta Casa, comprometeu-se conosco,
Senadora Ana Amélia, a fazer com que esta cartilha
chegue às mãos de todas as Parlamentares do Brasil,
sejam Deputadas Estaduais sejam Vereadoras. Isso
é muito importante, porque é uma cartilha nossa, das
mulheres que têm assento hoje no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara.
É uma luta...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... que não se iniciou agora.
Iniciou-se há muito tempo, mas estamos relançando a
nossa disposição para continuar lutando para ver mais
mulheres no Parlamento.
E quero dizer que destacamos, com muita alegria,
a emenda que conseguimos aprovar na minirreforma
eleitoral, incluindo um artigo possibilitando que o TSE
desenvolva uma campanha de gênero, uma campanha
de conscientização para a importância e, até mesmo,
a necessidade de uma maior presença feminina nos
partidos políticos, nos processos eleitorais e, portanto,
nos Parlamentos e no Poder Executivo.
Para quem está nos ouvindo, Senadora Ana Amélia, isso já está à disposição no site do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados.
Muito obrigada, inclusive pela tolerância, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, meus cumprimentos. Eu tive o prazer de entregar essa cartilha,
em primeira mão, ao comando da Secretaria-Geral da
UIP, em Nova York, e, posteriormente, em uma reunião
em Washington, com Senadoras de quatro países. Eu
estava representando o Brasil e havia uma Senadora
da Namíbia, uma Senadora da Finlândia e uma Senadora do Afeganistão. Essa cartilha foi a referência para
mostrar qual é a realidade brasileira da participação
feminina no Parlamento.
Então, parabéns pelo seu trabalho, Senadora
Vanessa Grazziotin, que é Procuradora da Mulher no
Senado Federal.
Passo a palavra ao Senador Eunício Oliveira, que
fala pela Liderança do PMDB e também da Maioria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidenta.
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Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos e
cidadãs do meu Ceará e dos demais Estados brasileiros
que nos acompanham pelos canais de comunicação
do Senado Federal, sistemas político-democráticos,
cujo fortalecimento é uma preocupação permanente,
passam, obrigatoriamente, pela comunhão entre os
desejos da população, do Parlamento, do Governo e
do Judiciário.
A importância do respeito à convivência democrática entre interesses nem sempre convergentes
nos foi possível reafirmar inclusive nos últimos dias,
quando o mundo recordou a história política do suave
revolucionário Nelson Mandela.
Durante toda a sua vida, mas também durante as
cerimônias de despedida, o líder sul-africano ensinou
que, com respeito aos direitos individuais, é possível
construir um sentimento público de espírito coletivo.
O ano de 2013, também para nós brasileiros, foi
marcado pela plena expressão da cidadania. Inegavelmente, tivemos um ano de reafirmação da nossa
democracia.
A população brasileira viu respeitados os seus
anseios por melhores políticas públicas, pela modernização e pelo aperfeiçoamento das leis. A sociedade
cobrou eficiência e transparência das administrações
públicas e zelo na aplicação do dinheiro que paga na
forma dos mais diferentes impostos.
É indispensável, Srª Presidente, para a construção
de um Brasil melhor que as instituições e os e governos
se aperfeiçoem constantemente. Esse é um processo
que só acontece com a participação democrática de
toda a sociedade organizada e propositiva, com foco
no futuro a partir das demandas do presente.
A sociedade brasileira não mais conviverá com
práticas que não promovam realmente os resultados
prometidos. Essa foi, para mim, a demonstração mais
marcante das manifestações democráticas, legítimas
e pacíficas acontecidas no Brasil.
Ao longo de sua trajetória, o meu Partido, o PMDB,
do qual tenho a honra de ser Líder nesta Casa, sempre
esteve atento ao sentimento das ruas e em consonância
com os anseios da Nação. Temos presença marcante
nos momentos mais decisivos da política brasileira.
Como Líder do PMDB e da Maioria, com mandato do povo cearense, cumpro o dever de assinalar
as principais atividades parlamentares que desempenhamos em 2013.
Neste ano, tive a honra de ser o Relator da proposta de emenda à Constituição da chamada extensão
da Lei da Ficha Limpa. Essa PEC, aprovada no Senado
com o empenho de todos os Parlamentares, estendeu
a exigência para todos os servidores públicos, em todas
as esferas de Governo. Na mesma linha, aprovamos
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o projeto que torna a corrupção crime hediondo. São
medidas que representam grande avanço no caminho
da probidade em todo serviço público.
Igualmente importante foi a articulação para aprovarmos a PEC do Orçamento Impositivo, um dos maiores anseios da população brasileira, que é a destinação
da metade dos recursos das emendas parlamentares
individuais para a saúde pública. Assim, será possível
ampliar, em cerca de quase R$4 bilhões por ano, o volume de recursos novos – dinheiro novo – destinados
ao setor de saúde pública.
Somados ao Programa Mais Médicos e às novas
regras de partilha dos royalties do petróleo do pré-sal
para a saúde e para a educação, ofereceremos serviços de melhor qualidade à população do meu Ceará
e do Brasil.
Da mesma forma, também sou grato aos Srs.
Senadores e às Srªs Senadoras que garantiram a
aprovação da lei que permite aos taxistas brasileiros
o direito de transmissão hereditária, complementando
um trabalho que comecei com a lei que regularizou
essa profissão, uma antiga luta dos nossos taxistas
brasileiros.
Ressalto também a aprovação da PEC da Música,
para combater a pirataria, reduzir o preço dos CDs e
DVDs produzidos por artistas brasileiros e valorizar a
cultura cearense e a cultura nacional.
Foi com muito orgulho que contei com apoio unânime deste Plenário para aprovar outra fundamental
matéria, da qual fui relator: a Medida Provisória nº 610,
que resultou na Lei – já sancionada pela Presidente
Dilma – nº 12.844.
Com a chamada MP da Seca, tiramos do sofrimento mais de 502 mil famílias de produtores rurais
cearenses e nordestinos com a renegociação das dívidas rurais em condições menos sacrificantes.
Quando lembramos que naquela MP incluímos
incentivos à indústria nacional por meio de desonerações tributárias na folha de pagamento de vários setores da economia, não tenho dúvida de que foi uma
das leis mais importantes que aprovamos durante este
ano que se finda agora.
Significativo também foi relatar e ver aprovado
o projeto de criação de um fundo de incentivo à cajucultura, o Funcaju, uma importante medida, também
sancionada pela Presidente Dilma, para alavancar as
atividades agroindustriais no meu querido Ceará. No
meu Estado, a cajucultura está presente em 60 Municípios e gera cerca 25 mil empregos no campo e 16
mil empregos na indústria.
Destaco, ainda, com enorme satisfação, a aprovação pelo Senado da lei que criou a região integrada
do Cariri-Araripe, no meu querido Ceará. Fui relator
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dessa lei, que garante aos Municípios da região estímulos ao desenvolvimento sustentável.
Neste senado, tenho também a honra de trabalhar
juntamente com o Governo da Presidenta Dilma, como
já fazia com o Presidente Lula, para aprovar novos recursos para o meu Ceará, em sintonia e colaboração
com o Governo do nosso companheiro Cid Gomes.
Somente este ano, já aprovamos mais de US$1,27
bilhão em autorizações para investimentos em programas de infraestrutura social – observo, ainda, que
estamos falando de nada menos do que quase R$2,5
bilhões. Se incluirmos os empréstimos autorizados de
2011, esse total sobe para US$1,188 bilhão, aprovados
pelo Congresso Nacional. São valores que irão reduzir
as desigualdades e garantir o desenvolvimento sustentável à economia e ao meio ambiente cearenses,
assim como permitir investimentos no programa viário
de integração e logística, na implantação de polos regionais de desenvolvimento urbano e na implantação
de projetos de desenvolvimento rural e de valorização
do turismo.
A preocupação desta Casa da Federação em cumprir seu dever institucional também ficou clara quando
aprovamos as novas regras de distribuição do Fundo
de Participação dos Estados, discussão que há muitos
anos esperava uma decisão desta Casa.
Entre as matérias aprovadas neste plenário, algumas tiveram relevância diferente para alguns de
nós, como a PEC das Domésticas e o Estatuto da Juventude. Para mim, um sertanejo do interior do Ceará,
uma delas foi especial: trata-se do projeto de lei que
reconhece a profissão que existe no Brasil desde o
descobrimento, que é a profissão de vaqueiro.
Por ter origem sertaneja, tive uma enorme emoção
aqui nesta Casa, ao ver o Senado aprovar essa lei que
resgatou uma dívida histórica, secular, com mulheres
e homens que contribuem para a economia e para a
cultura nordestina, cearense e brasileira.
Sr. Presidente, o ano de 2013 – que teve o ápice no mês de junho, quando milhares de brasileiros
de diferentes segmentos sociais e de todas as idades
saíram às ruas –, realmente foi marcado...
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – ...por conquistas nas áreas de saúde, saneamento, educação, transporte e segurança. A voz das
ruas chamava por novos investimentos em infraestrutura, mais transparência, mais eficiência e ética na
vida pública.
Recorro aqui à Secretaria-Geral da Mesa para
mostrar alguns dados sobre a nossa produção legislativa até o final de novembro deste ano.

DEZEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

Nesse período, aprovamos, em plenário, dez
propostas de emenda à Constituição, 49 projetos de
lei da Câmara, 20 projetos de lei do Senado e nove
substitutivos da Câmara dos Deputados a projetos de
lei do Senado.
Entre as PECs está talvez a que mais animou
discussões neste plenário: a PEC do Voto Aberto no
Senado, na Câmara dos Deputados e também nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores.
Apesar de não termos feito aqui a vinculação, ainda
espero que estas duas Casas, que compõem o Congresso Nacional, possam fazê-la, estendendo-a às
assembleias e às câmaras de vereadores. Apesar de
importantes ponderações contrárias, sua aprovação
demonstra a preocupação do Legislativo com as demandas da sociedade.
Aprovamos também, cinco medidas provisórias
e 24 projetos de lei de conversão originados de MPs.
Nas Comissões, o Senado aprovou, em decisão terminativa, 24 projetos de lei da Câmara e 112 projetos
de lei do Senado Federal, entre fevereiro e novembro
deste ano.
Para finalizar, Sr. Presidente, não posso deixar de
destacar o relatório do nosso companheiro, Senador
Pedro Taques, na Comissão Especial de Revisão do
Código Penal, que eu tive a satisfação de coordenar
como presidente, por indicação do meu PMDB.
O relatório final, depois de 800 emendas e 15 reuniões de trabalho, entre debates e audiências públicas,
mostra como o Relator, em particular, mas também a
Comissão e este Senado sempre estão abertos às
sugestões e às reivindicações da sociedade.
Em 2014, ano em que o Brasil testará suas emoções em várias frentes, começando com a Copa do
Mundo que teremos aqui e terminando com as eleições que teremos no mês de outubro, tenho certeza,
Sr. Presidente, de que o Senado da República não se
afastará do seu caminho, com muito trabalho não só
para nós, do PMDB, mas para todos os partidos aqui
representados nesta Casa.
O grande desafio que nós, políticos, vamos continuar enfrentando é o de realizar a transformação
qualitativa da riqueza nacional e, de forma mais equitativa e empreendedora, junto com Estados e Municípios brasileiros.
Construir um modelo federativo capaz de corrigir
as grandes distorções regionais e os seus desequilíbrios, que geram desigualdades estruturais, é a nossa
parcela de contribuição para o Brasil.
Somente a partir da desconcentração e promoção
do desenvolvimento regional conseguiremos um País
mais harmônico e equilibrado economicamente. Essa,
Sr. Presidente, é a reflexão necessária que precisamos
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fazer nesta Casa o quanto antes. E eu sei, com convicção, que todos os que compõem este Senado Federal
têm interesse em continuar fazendo esse trabalho.
V.Exª tem dado grande contribuição ao seu Estado e, obviamente, ao Senado da República.
Agradeço pela tolerância de V.Exª em relação ao
relógio do plenário.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, a
Srª Ana Amélia 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 passar a palavra
ao Senador Rollemberg, que vai falar por uma comunicação inadiável, quero ler dois expedientes que se
encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador Humberto
Costa apresentou o Requerimento nº 1.464, de 2013,
por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos
da Casa no período de 18 a 25 de janeiro de 2014,
para representar o Senado Federal no Programa de
Liderança Executiva no Desenvolvimento da Primeira
Infância 2014, do Núcleo Ciência pela Infância, a realizar-se na Universidade de Harvard, Massachusetts,
nos Estados Unidos, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Em sessão anterior, foi
lido o Requerimento nº 1.456, de 2013, da comissão
temporária externa criada nos termos do Requerimento nº 514, de 2011, para acompanhar os programas
de transposição e revitalização do Rio São Francisco,
solicitando a prorrogação do prazo final até 22 de dezembro de 2014.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, foi comovente a cerimônia em celebração
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ao líder Nelson Mandela, antes de ontem, na África
do Sul.
Comovente porque foi uma celebração da vida e
não um lamento da morte. Comovente porque revelou
o espírito de Mandela nos vários gestos simbólicos ali
registrados, certamente inspirados em sua dignidade
e vocação humanista e solidária, a começar pelo coro
e pela dança histórica de cerca de 70 mil brancos e
negros que estavam ali, juntos, no mesmo tom e no
mesmo passo, em reverência ao legado do homem que
pacificou um país dividido pelo ódio racial.
Em plena celebração da fraternidade, também foi
marcante o gesto histórico do cumprimento do Presidente norte-americano, Barack Obama, ao Presidente cubano, Raúl Castro. Mais que uma formalidade de
ocasião, o gesto foi comentado oficialmente no portal
do governo cubano como “um sinal de esperança”.
Ocasional ou intencional, o aperto de mão foi
histórico. Desde a revolução cubana que um presidente americano não cumprimentava publicamente um
cubano. Em 2000, na Cimeira do Milênio das Nações
Unidas, Fidel Castro apertou a mão de Bill Clinton, mas
foi em privado, durante um almoço a portas fechadas,
longe dos holofotes. À época, a Casa Branca hesitou
em confirmar o aperto de mãos, que partiu de iniciativa
de Fidel e foi retribuído por Clinton.
O cumprimento de antes de ontem entre Obama
e Raúl Castro pode ter sido um gesto de educação
ao funeral de Mandela ou um sinal alvissareiro para
a congelada relação entre os dois países, ainda que
sem consequências práticas e imediatas. Somente o
tempo vai confirmar as diversas leituras feitas desse
gesto. Mas uma questão parece evidente: ali, naquele
aperto de mãos, sobressaiu-se o espírito de Mandela.
Que esse possa realmente ser um sinal de esperança, de um novo milagre de Mandela e não apenas
um gesto civilizado, mas um gesto de uma nova civilidade, de um novo paradigma de civilização.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero
hoje prestar a minha homenagem ao querido Madiba
não só pelo grande humanista e pacifista que foi, mas
pelo conjunto da sua luta, pelo valor também extraordinário de sua trajetória revolucionária. E o faço na
condição de Líder do PSB, um partido socialista que
tem por Nelson Mandela uma profunda admiração.
A melhor forma de anular um homem e em especial um político é torná-lo consensual. Depois da
morte física, mata-se pelo elogio desmesurado e vazio
de conteúdo a memória política.
Um Nelson Mandela adocicado foi exaltado depois da sua morte como uma espécie de unanimidade,
alguém que dirigiu o desmonte do apartheid quase sem
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enfrentar oposição, quase um personagem romântico
de Hollywood.
Mas é preciso destacar também o valor de sua
luta. A práxis política de Mandela se inscreve na história
específica das grandes lutas africanas pela emancipação humana. E a sua opção pela luta armada não
resultou de uma posição de princípio ou de um temperamento bélico. Foi por pragmatismo, ao perceber que
o regime e as potências ocidentais seriam insensíveis
a uma via pacifica de resistência, e fazia do regime do
apartheid um mal menor para os Estados Unidos, eles
próprios com pouca sensibilidade para temas como
a igualdade racial. Por isso, Mandela aceitou que a
guerra civil, mesmo sendo indesejada, poderia vir a
ser inevitável.
Madiba viveu com dignidade esta dolorosa etapa de sua vida e pagou por isso, com 27 anos de prisão, e mesmo depois da vivência em cárcere não se
deixou cegar pelo rancor. Esta talvez seja a sua mais
admirável qualidade humana. Só alguém que atinge
o mais profundo comprometimento na interpretação
dos desejos do seu povo pode praticar uma absoluta capacidade de entrega, de resignação e sacrifício.
Mandela conciliava ideais com pautas políticas
e administrativas – e isso acontecia por sua rara sensibilidade e sabedoria no trato com o coletivo e na valorização do individual.
Poucos políticos souberam harmonizar tão bem
competência técnica, liderança, habilidade política,
visão estadista e princípios éticos com uma vocação
sensível de escuta.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sua extraordinária disposição ao
diálogo foi determinante para a reconstrução democrática da África do Sul. Testemunho que transcendeu as
fronteiras de sua pátria para repercutir como magnífico
modelo de um político íntegro com a capacidade de
fazer política de um modo extraordinariamente novo.
Certamente, Mandela foi um dos maiores líderes
políticos da História Moderna. E sua grandiosidade se
forjou na profunda e leal ligação com as aspirações e
a luta cotidiana do povo sul-africano, como se forjam
os grandes heróis. Ele derrubou o apartheid e criou
uma África do Sul democrática e não-racial, sabendo
exatamente quando e como fazer a transição entre o
seu papel de guerreiro, mártir, diplomata e estadista.
E o mundo nunca precisou tanto das táticas e lições de Mandela. Primeiro, quando ele afirma que “a
educação é a mais poderosa arma pela qual se pode
mudar o mundo” e que “democracia com fome, sem
educação e saúde para a maioria, é como uma concha
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vazia”. Uma lição extremamente apropriada para este
momento de crise e renovação que vive a democracia brasileira, com esta explosão afirmativa que temos
hoje nas ruas do País. Se é o protagonismo do cidadão
que sustenta a democracia, não há protagonismo sem
educação. Mandela nos ensina que a democracia só
será plena, mesmo, se for colocada na escala da promoção humana e nas bases de toda e qualquer diretriz
de desenvolvimento e autonomia nacional.
Com ele, descobrimos que somos capazes de
fazer a diferença que queremos ver no mundo, no sentido da consciência libertadora e da realização coletiva.
A atitude afirmativa e consciente de Mandela sinaliza a postura crítica e política do futuro, com base
na força moral para o combate em pequenas e grandes causas.
Diferença que ele sempre irá simbolizar. Seu
exemplo permanece vivo e inspiram novos tempos.
Foram 94 anos de vida altamente inspiradores para a
humanidade: do garoto protegido de um rei tribal aos
primeiros anos de luta contra o regime segregacionista do apartheid, dos anos de prisão aos anos de
plena maturidade que lhe renderam o Prêmio Nobel
da Paz de 1993.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro este pronunciamento com sábias palavras deste eterno mestre: “Quando deixamos nossa
luz própria brilhar, inconscientemente damos às outras
pessoas permissão para fazer o mesmo.”
Nossa maior homenagem será manter vivo o seu
exemplo. Salve a sua luz, Mandela, guia e esteio de
um novo tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Há, sobre a mesa, requerimento de CPI de 2013.
Em seguida, após a leitura do requerimento, eu
passarei a palavra para a próxima oradora, que é a
Senadora Ana Amélia.
REQUERIMENTO DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e dos arts. 145 a 143 do Regimento Interno, que seja criada uma comissão
parlamentar de inquérito destinada a investigar:
(I) as razões das elevadas tarifas e os custos
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dos transportes rodoviários coletivos urbanos
municipais e metropolitanos; (II) a ilegalidade
dos processos de licitação das concessões;
(III) a condução dos contratos de concessão;
e (IV) ilegalidade e eficácia dos atos de definição tarifária e dos subsídios públicos (tributários e tarifários) às empresas detentoras das
respectivas concessões.
As investigações devem focalizar, prioritariamente, os Municípios e as regiões metropolitanas em que se revelam os maiores problemas
de transporte urbano, como as capitais dos
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
com população superior a 200 mil habitantes.
A previsão de custos da presente CPI é de
R$40 mil, destinando-se fundamentalmente
a eventuais diárias e passagens para viagens
que tenham que ser realizadas, com vistas à
coleta de depoimentos, informações e documentos fora de Brasília.
A CPI deverá ser formada por treze Senadores titulares e sete suplentes, e terá o prazo de
seis meses de atividades legislativas (excluídos, portanto, os dias de recesso parlamentar
determinado pela Constituição Federal).
O fato determinado da presente CPI é a busca das razões que conduziram ao conjunto de
manifestações populares ocorridas em 2013,
em que a população pediu redução das tarifas,
bem como a qualidade no transporte coletivo
urbano, e, em alguns casos, o passe livre, a
tarifa zero.
Justificativa.
Em meio aos protestos que se alastraram por
todo o Brasil, impulsionados pelo clamor por
melhores serviços públicos, ressaltou-se, de
forma especial, o interesse da sociedade por
transporte urbano mais barato e de melhor
qualidade.
As manifestações exigem que o Poder Público
tome providências no sentido de investigar:
1. se são ou não, de fato, elevadas as tarifas
de transporte coletivo urbano;
2. quais as razões do que se venha constatar; e
3. que medidas podem ser tomadas pelo Poder
Público para equacionar tais questões.
Na busca prévia de respostas para a primeira pergunta, verifico que o Ipea desenvolveu
um trabalho de pesquisa destinado a avaliar
qualitativa e quantitativamente o transporte
público urbano, do que resultou a publicação
da Nota Técnica: Tarifação e Financiamento
do Transporte Público Urbano.
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Um dos dados mais alarmantes da nota técnica é a constatação de que:
Nos últimos anos, tem ocorrido, no Brasil, um
crescimento acima da inflação das tarifas de
transporte público por ônibus e um crescimento abaixo da inflação dos itens associados ao
transporte privado.
Observa-se que, enquanto o IPCA teve alta de
125% no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2012, o índice de aumento das tarifas
dos ônibus teve alta de 192%, subindo, portanto, 67 pontos percentuais acima da inflação.
Desse trabalho, extraem-se, ainda, dados e
conclusões que tornam recomendável uma profunda reflexão por parte do Parlamento federal,
uma vez que a insatisfação popular traz à tona
um debate fundamental sobre o atual modelo
de financiamento da operação de transporte
público urbano por ônibus no País, onde hoje
recai sobre usuários diretos dos serviços, por
meio dos recursos arrecadados pelas tarifas
cobradas dos passageiros.
Nas pesquisas que fizemos sobre os valores
das tarifas, tivemos acesso a diversos documentos, que apontam para graves problemas na condução das políticas de transporte
coletivo urbano, que revelam descaso com
princípios basilares, estabelecidos na Lei das
Concessões, na Lei de Licitações e na Lei da
Mobilidade Urbana.
De fato, a Lei nº 12.587, de 2012 (Lei da Mobilidade) estabelece, a respeito da licitação:
Art. 9º O regime econômico e financeiro da
concessão e o da permissão do serviço de
transporte público coletivo serão estabelecidos
no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa
de remuneração da prestação de serviço de
transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do Poder Público.
Na prática, os documentos revelam indícios
de três formas de irregularidades e ilegalidades que têm sido praticadas em detrimento
da população e que têm contribuído para a
elevação das tarifas:
a) vícios em processos licitatórios, com fortes
indícios de direcionamento e de criação artificial de requisitos que inibem a participação
dos concorrentes;
b) vícios na condução dos contratos, com criação de subsídios que não têm interferido no
sentido de reduzir as tarifas; e
c) falta de publicidade das planilhas de custos,
que permita uma avaliação correta da relação
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entre os custos e as tarifas, em atenção ao
princípio da modicidade e moralidade pública.
Os documentos que recebemos apontam, inclusive, para favorecimentos expressos a empresas em afronta à Lei de Licitações.
Outro ponto já citado e que merece ser ressaltado é a concessão indiscriminada de subsídios
tributários e tarifários pelo Poder Público sem
que se faça antecipadamente um estudo de
adequação econômica e de exame de custos,
a partir do que se poderia concluir por uma
eventual necessidade de subsídios.
Na prática, as informações que nos chegaram
demonstram que os subsídios são desproporcionais aos benefícios sociais, uma vez que
eles têm sido dados com o fim muito mais de
elevar o lucro dos empresários que de promover uma redução proporcional da tarifa.
Esses fatos comprovam que urge abrir um
amplo processo investigativo e um debate
sério sobre a condução das contratações de
concessão passadas e futuras bem como dos
subsídios concedidos.
O transporte coletivo urbano é indiscutivelmente um instrumento para o exercício do direito
à cidade e que, portanto, merece o mais profundo respeito do Legislativo federal.
O Brasil assiste à erupção de protestos contra
as tarifas de transporte coletivo e sua baixa
qualidade dos serviços, dirigidos por movimentos sociais dos mais legítimos, como o
Movimento Passe Livre (MPL).
Criado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2005, como resultado de movimentos
sociais contra as tarifas abusivas e por qualidade no transporte, o Movimento Passe Livre
expandiu-se inicialmente para Florianópolis e
Salvador e desaguou, em 2013, em praticamente todas as capitais e nos grandes Municípios do Brasil, inclusive no Distrito Federal.
Em resposta aos movimentos sociais, têm-se
verificado iniciativas no Congresso Nacional,
como é o Regime Especial de Incentivos para o
Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de
Passageiros, o passe livre estudantil, o passe
livre para todos, destinadas ao aprimoramento do sistema de transporte coletivo público,
todavia, na prática, não se verificou qualquer
mudança concreta. Todavia, tem-se demonstrado muito mais um meio de transferência
de recursos públicos para o setor privado que
um mecanismo de obtenção de tarifas justas
e modestas.
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Certo é que essas propostas em tramitação no
Congresso e em discussão na sociedade apontam para um fluxo cada vez maior de recursos
públicos para financiar o transporte urbano.
A realidade, porém, materializada nos documentos que temos recebido, revela que o
problema é muito maior que a dimensão que
se tem dado a ele.
As denúncias revelam irregularidades graves,
algumas das quais, se comprovadas, são tipificadas como crimes contra o processo licitatório e contra a Administração Pública. Os
fatos, parece, decorrem de ação nacionalmente
concertada de grupos econômicos poderosos
e atuação de quadrilhas especializadas em
montar licitações, tudo gerando uma elevadíssima e legítima lucratividade para empresas
inescrupulosas e prejuízos para a população
e para o Governo. Trata-se de um esquema de
drenagem de recursos públicos e dos pobres
para as mãos empresariais.
Evidentemente, não é admissível que o aumento do financiamento público ao sistema
de transporte coletivo seja desviado criminosamente. O TPU não carrega mercadorias,
conduz seres humanos que, na diária labuta de
seus trabalhos ou estudos, têm de se deslocar
dentro das cidades. Esse transporte, todavia,
apesar de seu imenso papel social, tem sido
prestado de forma ineficiente, ineficaz e cara
para o usuário, em geral, cidadão pobre.
Nesse sentido, antes de ser observado como
fonte de renda de empresários, o TPU deve
ser visto como serviço público da mais elevada
importância, merecendo do Senado Federal especial atenção no sentido de que ele se utilize
de instrumento como a Comissão Parlamentar de Inquérito, para avaliar corretamente as
reais relações entre custo e qualidade, entre
preço e custo, entre direito do cidadão e lucro
dos empresários.
Pretendo com esta CPI, antes de tudo, fazer
valer o direito do cidadão, usuário de ônibus
urbanos, a receber do Parlamento o efetivo
serviço de fiscalização dos processos de contratação, condução, definição de tarifas e concessão de subsídios. Pretendo, assim, verificar
se, realmente, os processos estão sendo corretamente conduzidos dentro da lei e com o
respeito ao direito de todos de se locomover,
pagando tarifas módicas, como exige a Lei
das Concessões.
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É preciso passar a limpo esse setor. Urge investigá-lo e propor as mudanças necessárias,
para que os recursos públicos para o setor não
sejam desviados para o enriquecimento sem
causa e para a corrupção, em detrimento do
cidadão usuário.
Esse requerimento tem ainda um adendo que
o acompanha, fazendo parte dos autos, e vem
assinado pelos seguintes Srs. Senadores: Acir
Gurgacz, Antonio Carlos Rodrigues, Benedito
de Lira, Casildo Maldaner, Cássio Cunha Lima,
Cícero Lucena, Eduardo Lopes, Ivo Cassol,
João Alberto Souza, João Durval, João Vicente
Claudino, José Agripino, Lídice da Mata, Lindbergh Farias, Lobão Filho, Luiz Henrique, Magno Malta, Osvaldo Sobrinho, Paulo Paim, Pedro
Taques, Randolfe Rodrigues, Renan Calheiros,
Sérgio Petecão, Vanessa Grazziotin, Vital do
Rêgo, Waldemir Moka, Wilder Morais, Zeze
Perrella e por mim, que sou o seu subscritor.
Assim, dando sentido ao regulamento, está
lido em plenário.
Publique-se e se instale a comissão.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Com a palavra, pela inscrição, a nobre e insigne Senadora Ana Amélia, do Rio
Grande do Sul.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, V. Exª sabe
como o tema desta Comissão Parlamentar de Inquérito
foi objeto de reflexão de diversos Senadores e de diálogo. Mas eu quero transmitir-lhe que tenho confiança
de que V. Exª, sobretudo como o provável designado
Relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, vai
agir com a maior seriedade de propósitos no sentido de,
efetivamente, verificar se há quaisquer procedimentos
inadequados no sistema de transporte público urbano.
Eu acredito – até por ter, nesses últimos meses,
dialogado, e bastante, com integrantes do Movimento
Passe Livre que iniciaram as manifestações de junho
– que essas pessoas realmente vão avaliar como importante essa iniciativa. Terão, inclusive, o propósito
de colaborar com V. Exª e os integrantes.
Então, quero transmitir aos meus companheiros
do PT, ao próprio Senador Wellington Dias, que eu
me sinto no dever de também assinar essa Comissão
Parlamentar de Inquérito.
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Portanto, transmito a V. Exª e aos meus companheiros de Partido do Senado que também irei assinar,
se V. Exª assim me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Suplicy, peço à Secretaria da Mesa que encaminhe o processado para
tomar a assinatura de V. Exª.
E quero me desculpar por alguns equívocos que
cometi na leitura dos nomes que subscreveram essa
CPI. Por exemplo, esqueci-me de citar o Senador Alvaro Dias, o Senador Pedro Simon, mas a lista completa, nominada dos 39 assinantes – agora 40, com o
Senador Suplicy, inclusive a minha assinatura – fazem
parte do processo.
Portanto, oficialmente, apesar de alguma resistência que veio dos setores ocultos da República terem
se oposto à consolidação desta CPI, ela está oficialmente instalada, lida pela Presidência do Senado, que
ocupo neste momento, e, na semana que vem, será
instalada oficialmente.
E quero que todos entendam que esta CPI é um
movimento de apoio às iniciativas da nossa Presidente Dilma para moralizar o transporte no Brasil. E vou
deixar de citar quais são as forças ocultas, porque
nem tanto ocultas são assim, já se manifestaram no
Senado, os Senadores que foram pressionados para
retirar as suas assinaturas as conhecem com clareza.
O importante é que a CPI está oficializada e vai, com
seriedade, fazer uma proposta de modificação profunda no transporte coletivo do Brasil.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Senador Roberto Requião, Srªs e Srs.
Senadores, nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, Senador Roberto Requião,
o relato feito por V. Exª dos fundamentos para requerer
essa CPI justificam a iniciativa, exatamente pelo componente que tem em relação à demanda das ruas. Então, como somos uma Casa política, temos que estar
sintonizados exatamente com esta aspiração do usuário do transporte coletivo. Chamo atenção, porém,
para que tenhamos, nesta Casa, um estrito senso de
responsabilidade, para que a CPI não se torne um jogo
de interesses entre algumas áreas envolvidas diretamente nesse tema.
É fundamental a lisura, a transparência e a responsabilidade, para que ela não seja um joguete na
mão de alguns grupos que, por motivos alheios ao
nosso conhecimento, possam usar esse instrumento legítimo de investigação parlamentar para os seus
subjetivos ou, eu diria, nem sempre limpos desejos de
apuração. Então, eu faço votos, como Senadora que
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respeita e considera CPI como um instrumento absolutamente necessário e uma ferramenta fundamental
para se investigar determinados casos emblemáticos.
Esse é um deles.
Queria aduzir apenas as manifestações feitas
aqui no plenário sobre essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senadora, eu agradeço a sua
observação e reitero que eu cometi um equívoco na
leitura dos assinantes, mas a nominata completa faz
parte do processado.
E, Senadora, se a senhora nos desse a honra de
participar desta CPI, a sua presença seria uma das
garantias da seriedade dela.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Roberto Requião.
Eu queria hoje, meus caros colegas Senadores,
minhas caras colegas Senadoras, abordar uma questão
que tem alguma relação com essa matéria da convocação da CPI, porque trata também de o Governo ter
anunciado, ontem, o aumento da taxa de juros para
compra de ônibus e caminhões.
A indústria produtora de ônibus, que tem no meu
Estado o grande centro produtor, está sofrendo uma
situação complicada em função das alterações adotadas pelo Governo no sentido de não haver a prorrogação das concessões do transporte intermunicipal
e substituir por uma nova licitação. Então, isso gerou
uma insegurança jurídica para os operadores desse
serviço, e pararam de fazer encomendas à indústria
que produz os ônibus lá no meu Estado – Caxias do
Sul, a cidade de Erechim. Precisamos que haja uma
clareza e uma segurança, para evitar um impacto negativo num setor tão importante da economia do meu
Estado e do País também.
Eu queria também lembrar que, de modo injusto
e equivocado, os Municípios e, principalmente, cada
um de nós consumidores, estamos pagando um preço
muito alto pela demora do Executivo em colocar em
prática medidas de segurança em todos os veículos do
nosso País, sejam eles de uso individual, o automóvel,
sejam mesmo os coletivos.
Mesmo após reduzir a alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), prorrogando-a para
estimular a venda de automóveis, gerando prejuízos
aos repasses de recursos da União aos Municípios,
via Fundo de Participação dos Municípios, o Governo
adiou para depois das eleições do ano que vem, deixando só para 2016, a instalação de airbags e freios
ABS, que são importantes ferramentas de segurança
para os usuários de automóveis.
A segurança e a vida dos motoristas, obrigados
a circularem pelas congestionadas, perigosas, inade-
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quadas e até obsoletas rodovias brasileiras, viraram
tema não prioritário, com a justificativa de que a medida poderia aumentar ainda mais a inflação em 2014 e
elevar em RS$1 mil, em média, os preços dos carros
nacionais, já abusivos hoje, comparativamente aos dos
importados e comparativamente aos preços praticados
aqui na nossa vizinhança, no Mercosul. Muito maior é
a diferença, se você compara com os preços praticados, por exemplo, nos Estados Unidos.
Vale lembrar, também, que os acidentes de trânsito nas estradas federais brasileiras mataram 157
pessoas, só no carnaval de 2013, mesmo com as novas regras da Lei Seca em vigor. Isso representa uma
queda, claro, de 18% em relação ao mesmo período
do ano anterior, quando foram registradas 192 mortes. Ainda assim, ocorreram 3.149 colisões e mais de
1.793 feridos.
Se formos somar as estatísticas anuais dos acidentes em rodovias estaduais e municipais, esses
números tendem a ser muito mais elevados e preocupantes. De fato, é importante maior conscientização
sobre a trágica combinação entre volante, drogas ou
álcool. Precisamos, por isso, ficar atentos às questões
de segurança nas rodovias. Quantas vidas poderiam
ser preservadas se os mecanismos de segurança dos
automóveis estivessem adequadamente disponíveis aos
motoristas, ou se as estradas, Senador Mozarildo, além
de bem sinalizadas, estivessem em boas condições?
Mas não é isso que nós vemos no nosso cotidiano.
Para agravar essa situação, a eficiente e competente agricultura brasileira, um dos pilares e sustentáculos da nossa economia, deve fechar o ano com um
crescimento de 3,56% do PIB (Produto Interno Bruto).
Portanto, bem acima do insignificante crescimento da
economia nacional, também paga um elevado preço.
As taxas para a aquisição de ônibus e caminhões,
bens de capital, porque são equipamentos usados para
transportar riquezas ou pessoas ou ambas, indispensáveis ao dia a dia do meio rural e dos Municípios na
área urbana, passarão, segundo anúncio do Ministério
da Fazenda, de 4% para 6% anuais no ano que vem.
As compras de máquinas agrícolas, também
fundamentais no desenvolvimento da produção agropecuária, também terão taxas reajustadas. Os ajustes
do Programa de Sustentação do Investimento (PSI),
anunciados pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
as taxas de financiamento na compra desses maquinários passarão de 3,5% para 6% ao ano. Agricultores
pagam a conta, novamente.
Há pouco, eu soube que o Produto Interno Bruto
(PIB) do G-20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do Planeta mais a da União Europeia, cresceu
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apenas 0,9% no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre do ano.
O Brasil, de acordo com esse mesmo cálculo
feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apresentou o pior
desempenho do G-20. Enquanto a China foi a economia que mais cresceu no período, com aumento de
2,2%, o Brasil, “lanterninha” do G-20, apresentou PIB
negativo: 0,5% no terceiro trimestre, como divulgado
recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
É importante lembrar que há um ano a Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) desta Casa, presidida
pelo aplicado e competente Senador Lindbergh Farias,
promoveu, a meu pedido, audiência pública para debater o mercado de automóveis no Brasil e por que os
carros em nosso País são tão caros. Foi o maior índice
de visualização, de participação e de interatividade nas
redes sociais de um tema tratado pelo meu gabinete.
A necessidade de aumentar a segurança dos
veículos montados no País, de modo adequado à
realidade brasileira e aos custos do produto vendido
aqui, foi uma das principais conclusões desse debate,
promovido com a participação de consumidores, do
Governo, do Ministério Público Federal, representantes
de montadoras e da indústria de autopeças.
Na oportunidade, tivemos acesso a informações
da Agência AutoInforme, que apresentou dados indicando o seguinte: o preço médio dos carros nacionais
subiu 39% nos últimos 10 anos, em relação ao resto do
mundo, mesmo não cumprindo as novas necessidades
de segurança e qualidade dos veículos. O aumento, de
acordo com o representante do Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças), o empresário Luiz Carlos Mandelli, não
pode ser atribuído aos componentes.
Desde 2007, conforme esse líder da indústria de
autopeças, as montadoras passaram a importar autopeças do mercado asiático, com resultados danosos
para a indústria nacional e, claro, para a balança comercial. Até 2007, o Brasil exportava autopeças. De
2008 pra cá, saímos do balanço positivo. Recentemente, estamos negativos em mais de US$6 bilhões, só
no setor de autopeças, e com perdas de mais de 14
mil empregos diretos nesse período.
Falta uma política eficiente de nacionalização de
peças no âmbito do Inovar-Auto, programa de incentivo
ao setor automotivo para o período 2013-2017. Precisamos que os carros fabricados no País sejam mais
competitivos, mais modernos, mais eficientes quanto ao
consumo de energia e, principalmente, mais seguros.
Um país com a dimensão do Brasil, 7º maior fabricante mundial de automóveis, precisa preocupar-se,
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prioritariamente, com a segurança dos veículos e, ao
mesmo tempo, ampliar a capacidade produtiva instalada
de modo a reduzir os preços aos consumidores finais.
É inaceitável que, mesmo com a elevada carga
tributária em nosso País, muito maior que a dos Estados Unidos, continuemos pagando um alto preço,
inclusive com a própria vida, pela falta de medidas
relacionadas ao setor automotivo, seja na rastreabilidade das autopeças, seja na própria segurança dos
seus equipamentos.
Esse debate é relevante e ainda está vivo no
Congresso Nacional. Apresentei requerimento, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, para
aprofundarmos as ações que envolvem o mercado de
automóveis no País. As razões dos altos preços dos
veículos automotores comercializados em nosso País
e as medidas necessárias à solução desses problemas
precisam de um olhar mais atento do Senado Federal.
Essa nova audiência pública, com data ainda a ser
definida, é uma forma de nós, Parlamentares, darmos
continuidade ao debate sobre o desenvolvimento da
indústria de automóveis em nosso Brasil.
Queremos ouvir as versões também do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, da CUT, da Confederação
Nacional da Indústria, da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores, da Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, da
Força Sindical e também de especialistas em consumo.
Estou terminando, Sr. Presidente.
Os custos de produção dos carros no Brasil alcançam 58% do valor do carro vendido, enquanto os
gastos para produzir um automóvel nos Estados Unidos chegam a 88% do valor do carro. Mesmo assim,
as margens de lucro das montadoras brasileiras são
superiores: atingem 10%, enquanto as dos Estados
Unidos não passam de 3%.
Se formos comparar os carros brasileiros com
os europeus, o item segurança deixa muitas dúvidas;
parecem, em muitos casos, verdadeiras “carroças”.
Os perigos no trânsito são constantes. Hoje, o
jornal O Estado de S. Paulo, em seu editorial, traz
informações atualizadas sobre a necessidade da renovação da frota. Dos caminhões que circulam pelas
estradas do nosso País, 212 mil têm mais de 30 anos
de uso. E mais: 400 mil caminhões com capacidade
para transportar de 8 a 29 toneladas têm, em média,
idade superior a 20 anos.
O mais relevante desses números é que, mesmo
representando apenas 7% da frota total de veículos,
os caminhões antigos se envolvem em 25% dos acidentes graves ocorridos aqui. Além de menos seguros
do que os modelos mais novos, os veículos com longo
período de utilização quebram com mais frequência,
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prejudicando o tráfego, poluindo mais e consumindo
maior quantidade de combustível. Por isso, a importância de que itens básicos de segurança, como airbags e
freios ABS, estejam disponíveis em mais de 60% dos
carros fabricados em nosso País.
É preciso também cuidar da questão da rastreabilidade prometida, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e
até agora não implementada, isso para as autopeças.
Com segurança não se brinca! Dados do Centro
de Experimentação e Segurança Viária mostram que o
uso de airbags pode contribuir para manter a vida de
aproximadamente 500 pessoas por ano e evitar que
mais de 10 mil fiquem feridas. Estima-se que a economia anual com o socorro chegaria a R$315 milhões.
Com o freio ABS, os riscos de acidente diminuem entre
25% e 37%, dependendo do tipo do automóvel.
Os prejuízos eleitorais precisam ser deixados
de lado. A economia, que tem andado “com pernas
mancas”, como disse o Ministro, precisa urgentemente de muletas e de intensas e periódicas sessões de
fisioterapia; caso contrário, a espinha dorsal do País,
a nossa coluna vertebral, a nossa economia trará perdas irreparáveis à sociedade brasileira e com impacto
sobre a geração de renda e a geração de empregos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o
Senador Francisco Dornelles. (Pausa.)
Não está presente.
Em seguida, o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Também não está presente.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, pela
ordem de inscrição. (Pausa.)
O Senador Eduardo Suplicy não está presente.
Senador Rodrigo Rollemberg. Já falou.
Senador Fernando Collor. (Pausa.)
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador João Durval. (Pausa.)
Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
O próximo orador inscrito que assumirá a tribuna
é o grande Senador de Pernambuco Humberto Costa.
Pela ordem de inscrição, o próximo orador é o
Senador Anibal Diniz.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e
Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado,
espectadores da TV Senado, queria registrar, no dia
de hoje, o papel, a importância da aproximação entre
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o centro das decisões políticas – o Governo Federal –
e os Municípios brasileiros.
No último dia 2, Pernambuco foi palco de mais
um encontro do Governo Federal, do Governo da Presidenta Dilma, com os prefeitos. Dessa feita, os prefeitos de Pernambuco com representação de todos
os ministérios.
Essa reunião bastante proveitosa foi capitaneada
pela Ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, para ouvir os gestores e dar orientações técnicas
sobre como resolver as questões mais urgentes dos
Municípios. A reunião em Pernambuco encerrou um
ciclo de 31 encontros desse tipo em todo o País. É
uma forma nova e diferenciada de estruturar a nossa
política federativa, assumida pela Presidenta Dilma,
e que estabelece uma ligação direta entre o Governo Federal e as cidades brasileiras. Em todo o Brasil,
mais de 30 mil pessoas participaram desses eventos,
onde foram realizados mais de 28 mil atendimentos a
gestores municipais.
O trabalho de orientar tecnicamente as administrações dá celeridade à resolução dos problemas
dessas cidades.
Esse tipo de aproximação que leva orientações
técnicas dos ministérios aqui em Brasília diretamente
aos gestores municipais tem ajudado muito a interiorizar os programas do Governo Federal. Nesses encontros, os prefeitos conhecem tudo o que há disponível em ações e podem dar início a novas parcerias
com a União.
No caso de contratos travados por questões técnicas, são prestadas as orientações necessárias para
resolver os problemas existentes e viabilizar o andamento das ações. Pode parecer uma iniciativa simples,
mas, para os prefeitos, para os secretários municipais,
essa decisão do Governo da Presidenta Dilma é de
uma ajuda sem tamanho. É uma forma de estreitar as
relações, de levar as soluções diretamente aos gestores sem que eles precisem peregrinar pelos gabinetes
da Esplanada dos Ministérios em busca de soluções
para coisas muitas vezes banais.
É também oportunidade para a dinamização das
ações de Governo, porque, como sabemos, os Municípios são os grandes parceiros das ações do Governo Federal, e, em Pernambuco, o encontro também
foi muito importante, porque lá houve o anúncio de
ações concretas do Governo Federal, especialmente
no que diz respeito ao combate à seca, a pior das últimas décadas.
Foram entregues, nesse dia, 25 caminhões-pipa
para ajudar no trabalho contra os efeitos da estiagem
para vários Municípios: Afogados da Ingazeira; Afrânio;
Arcoverde; Belém de São Francisco; Betânia; Cabro-
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bó; Calumbi; Carnaíba; Carnaubeira da Penha; Ibimirim; Iguaraci; Inajá; Ipubi; Itapetim; Orocó; Parnamirim;
Quixaba; Salgueiro; Santa Cruz da Baixa Verde; Santa
Filomena; São José do Belmonte; São José do Egito;
Tabira; Tacaratu e Verdejante;
É por meio desses caminhões-pipa que se faz o
transporte de água dos reservatórios até as populações distantes, evitando que as pessoas caminhem,
às vezes, quilômetros em busca de um pouco de água
para beber e para cozinhar. Esses caminhões ajudam,
ainda, a garantir o fluxo da produção agrícola e manter
minimamente viva a economia dessa região tão castigada pela seca.
Mais de 170 dos 184 Municípios pernambucanos
já foram atendidos pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário com equipamentos.
Quase 500 máquinas já foram entregues pelo
Governo da Presidenta Dilma, entre retroescavadeiras, motoniveladoras, pás-carregadeiras, caminhões-pipa e caçamba.
Fora isso, apenas para Pernambuco, o Governo
Federal liberou, sem nenhuma vinculação, quase R$80
milhões para o socorro dessas cidades em situação
difícil devido à seca.
Transposição inserida no contexto de melhorar
a vida dos nordestinos é outra questão fundamental.
Tivemos aqui nesta semana, na Comissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Transposição do São Francisco, a presença do Ministro da
Integração Nacional, Francisco Teixeira, que aqui veio
dar respostas e informações sobre o andamento das
obras de transposição do Rio São Francisco.
Na condição de Relator dessa comissão, que
teve os trabalhos prorrogados até o fim do ano que
vem, tivemos a satisfação de saber que o Governo da
Presidenta Dilma transpôs a marca de mais de 50%
das obras da transposição concluídas.
Até o fim de 2015, de acordo com o cronograma,
a transposição – uma das maiores obras hídricas do
mundo, que hoje emprega quase oito mil trabalhadores – estará inteiramente concluída. Isso representa
a possibilidade de uma nova vida para mais de 12
milhões de nordestinos, hoje vitimados permanentemente pela seca.
Um sistema de mais de 500 quilômetros, que
levará água do São Francisco, o rio da integração
nacional, para mais de 390 Municípios do Semiárido.
Esperança de que o Nordeste refloresça não só
no verde da sua plantação, mas na sua força econômica e, principalmente, na melhoria da condição de
vida do seu povo.
É dentro desse contexto de prioridade ao fortalecimento da Região Nordeste que nós teremos, na
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próxima terça-feira, uma muito aguardada visita da
Presidenta Dilma ao nosso Estado, Pernambuco.
Ela estará lá para inaugurar um segundo estaleiro
no Estado, que será responsável pela construção de
uma plataforma de petróleo, no âmbito do programa
de fortalecimento da nossa indústria naval, iniciado no
governo do ex-Presidente Lula.
Igualmente, o compromisso da Presidenta com a
mobilidade urbana – conforme compromisso decididamente assumido por ela em atenção às manifestações
havidas em junho – é inarredável. Serão anunciadas
em Pernambuco obras significativas dessa natureza,
notadamente a abertura da licitação para obra do Arco
Metropolitano Rodoviário do Recife, que beneficiará
também Paraíba e Alagoas no escoamento da produção para o Porto de Suape.
O desenvolvimento regional é, portanto, um dos
carros-chefes do Governo Federal. Especificamente sobre o Nordeste, nós temos a condição de testemunhar
o empenho em fazer da Região uma área competitiva
e de largos avanços sociais. O povo nordestino sabe
disto: há um salto na melhoria da qualidade de vida,
atestado pela elevação, nos últimos anos, de todos os
indicadores sociais.
A cidadã e o cidadão incluídos no Bolsa Família,
beneficiados pelo Minha Casa, Minha Vida; a criança
acolhida pelo Brasil Carinhoso; o jovem que tem acesso
à qualificação pelo Pronatec, que ingressa na universidade pelo ProUni, que viaja o mundo pelo Ciência sem
Fronteiras; todos são a mais sensível prova, a prova
humana, da interiorização das ações de um Governo
que se preocupa com sua gente.
A dinamização da economia, fomentada pelo empenho decidido do Governo Federal, está gerando emprego e aumentando sensivelmente os investimentos.
Dessa forma, é imprescindível reconhecer que
o desenvolvimento regional é uma política forte deste
Governo, que assumiu o compromisso definitivo de
fazer do Brasil um país equilibrado e sustentado no
seu crescimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Como próximo orador inscrito, eu havia anunciado o Senador Anibal Diniz, mas
acabo de observar que, à sua frente, Senador, está o
Senador Alvaro Dias. Posteriormente, o senhor usará
da palavra.
Senador Alvaro Dias, com a palavra, desde que
se comprometa a não falar mal da minha Presidenta,
enquanto eu estiver à Mesa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje
não falarei mal da Presidente, Senador Requião.
Trago a esta tribuna um assunto que devíamos
ter debatido já na segunda-feira, mas ainda de forma
oportuna, porque, há pouco, dois Ministros se reuniram para adotar providências em relação à violência
nos estádios de futebol do Brasil.
Por mais providências que adotem, e todas elas
serão sempre bem acolhidas, é preciso dizer que já
temos os antídotos necessários para o combate à violência nos estádios. Só falta usá-los. Temos legislação
competente para punir os vândalos que promovem a
selvageria nas arquibancadas dos estádios brasileiros.
Essa movimentação do Governo se dá em razão
do último episódio, dramático e lamentável episódio,
ocorrido na cidade de Joinville quando do jogo entre
Atlético Paranaense e Vasco da Gama.
A legislação competente a que me refiro surgiu
com a CPI do Futebol. A exemplo dessa CPI agora
proposta pelo Senador Requião, lá por volta de 2001,
propusemos a CPI do Futebol, que indiciou 17 cartolas brasileiros por falcatruas, por irregularidades, por
corrupção na administração do futebol do País, e essa
CPI legou também, no plano propositivo, duas obras
de legislação: o Estatuto do Torcedor, a que me referirei a seguir, e a Lei de Responsabilidade do Desporto
Nacional.
São propostas de legislação que mudaram o
conceito de administração do futebol, do desporto no
nosso País, mas o fato recente que, lamentavelmente,
produziu uma repercussão internacional negativa, com
imagens de selvageria expostas na imprensa internacional, nos leva a ocupar a tribuna para dizer que as
autoridades responsáveis, pelo que se verificou após
o evento de Joinville, não leram o Estatuto do Torcedor.
O responsável pela Polícia Militar de Santa Catarina não leu o Estatuto do Torcedor. O promotor público que deu entrevistas à imprensa nacional não leu
o Estatuto do Torcedor. Vi também uma entrevista do
Presidente do STJD que deixou a impressão não ter
ele também lido o Estatuto do Torcedor.
Comentários de colunistas esportivos também
deixaram a impressão de falta de leitura do Estatuto
do Torcedor, porque depois daquele evento buscou-se
apontar responsáveis. E apontaram como responsável
o Clube Atlético Paranaense, esquecendo-se de que a
segurança nos estádios é responsabilidade do Estado
– está no Estatuto do Torcedor.
Eu leio. Aliás, o Estatuto do Torcedor no art. 13
diz: “O torcedor tem direito à segurança nos locais onde
são realizados os eventos esportivos antes, durante e
após a realização das partidas.”
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E o que diz o Estatuto do Torcedor com relação
à responsabilidade pela segurança?
A responsabilidade pela segurança do torcedor
em eventos esportivos é da entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo e
de seus dirigentes, que deverão [isto é o que
importa] solicitar ao Poder Público competente
a presença de agentes públicos de seguranças, devidamente identificados, responsáveis
pela segurança dos torcedores dentro e fora
dos estádios e demais locais de realização de
eventos desportivos.
Eu ouvi declaração do promotor público de que
a responsabilidade da Polícia Militar pela segurança
seria fora dos estádios. A legislação é clara, o Estatuto
do Torcedor é claro. É responsável pela segurança dos
torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais
de realização de eventos esportivos.
Portanto, ao clube patrocinador cabe informar.
Não é da competência do clube realizar a segurança.
Ele informa à Secretaria de Segurança do Estado onde
será realizado o evento esportivo.
Está aqui:
Informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos
órgãos públicos de segurança, transporte e
higiene, os dados necessários à segurança
da partida, especialmente:
a) o local;
b) o horário de abertura do estádio;
c) a capacidade de público do estádio; e
d) a expectativa de público.
Portanto, ao Clube Atlético Paranaense, naquele
evento, cabia informar à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. E à Secretaria de
Segurança Pública cabia oferecer a segurança necessária aos torcedores fora e dentro do estádio em Joinville, a cidade do nosso colega Senador Luiz Henrique.
Portanto, não há dificuldade de interpretação da
legislação vigente. Ela é autoexplicativa. Por isso, nós
nos surpreendemos. O mundo se surpreendeu com o
espetáculo de violência em Joinville, como antes se
surpreendera com outros espetáculos de violência, um
deles aqui em Brasília mesmo, no Estádio Mané Garrincha, durante o jogo Corinthians e Vasco da Gama.
Agora, nós nos surpreendemos com a falta de leitura
das nossas autoridades, que não leram a legislação
vigente.
O que se verifica é a adoção de medidas punitivas que alcançam a instituição, o clube. Por exemplo,
partidas com os estádios fechados, sem a presença da
torcida. Os vândalos são punidos com isso? Evidente-
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mente, não são punidos. Punidos com esta medida são
aqueles torcedores da paz, aqueles que comparecem
aos estádios e sustentam, portanto, com os ingressos
que pagam, parte das despesas do clube para o qual
torcem. Esses são punidos. Os estádios estão fechados durante a realização de alguns jogos, eles não
podem comparecer, e é evidente que a beleza lúdica
do espetáculo futebolístico se dá exatamente com a
presença dos torcedores. Não há a mesma emoção,
não é o mesmo espetáculo quando os torcedores estão ausentes.
Então, a indagação: quem é punido com esta
medida? O espetáculo é punido. É evidente: perdem
todos aqueles que se envolvem no mundo do futebol,
com a promoção do espetáculo, com a transmissão
dos eventos.
Todos perdem. E eles não são responsáveis pela
violência que alguns vândalos praticam nos estádios
de futebol.
Os torcedores, de modo geral, a maioria esmagadora, torcedores que comparecem aos estádios na
paz, na alegria, na vibração proporcionada pela competição, pelo esporte – no caso, pelo futebol –, esses
é que são punidos com medida dessa natureza.
Não é uma medida inteligente, não atinge o alvo.
A outra medida: obrigam os clubes a jogar longe de casa.
Nesse caso de Joinville, o Atlético estava sendo
punido, porque jogaram uma garrafa de água no estádio, em Curitiba. Ele foi punido e obrigado a jogar a
100 quilômetros da capital paranaense.
Ora, é obrigado a jogar, a 100 quilômetros, um
jogo importante, decisivo. A torcida tem de se locomover
sem segurança, vai para um estádio sem segurança
alguma, e é evidente que se oferece oportunidade ao
vandalismo, à selvageria, que tem de ser condenada
por todos nós, independentemente do clube.
Portanto, não é a providência adequada.
O Governo, agora, anuncia a criação de delegacias, etc., mas o importante mesmo é cumprir a legislação. O Estatuto do Torcedor permite a prisão dos que
se envolvem. A nossa legislação é competente para tal.
Esta é a punição adequada: a prisão em flagrante dos que se envolvem em violência nos estádios de
futebol e, a critério do juiz, a substituição da pena de
prisão pelo afastamento dos jogos durante três anos,
com a necessidade de apresentação à autoridade duas
horas antes da realização dos jogos, sendo liberados
apenas duas horas após a realização dos jogos.
Na Inglaterra, essa é também a legislação que
resultou em pacificar os estádios britânicos. Os chamados hooligans, que promoviam baderna, selvageria,
atos de violência reiteradamente, esses desaparece-
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ram de cena, porque foram presos e porque foram
afastados dos jogos de futebol por dez anos. Depois
dos dez anos, se houvesse reincidência, seriam definitivamente afastados – para sempre, portanto – dos
estádios de futebol. Aí, sim, há rigor. Aí, sim, há providência legal, responsável, capaz de organizar os
eventos esportivos na paz.
Vejam que o que nos espantou foi ver que, nos
veículos de comunicação, havia até cronistas esportivos defendendo que era um evento privado e que,
como tal, a segurança teria de ser privada.
Nós pagamos impostos para que a segurança
pública só proteja eventos oficiais do Estado? Um
evento privado não merece ter a proteção da segurança pública? Para que pagamos impostos? Mas a
legislação diz diferente. Felizmente, a legislação não
comete esse absurdo. A legislação define claramente
que a responsabilidade pela segurança nos estádios
de futebol é do Estado brasileiro.
É por isso, Senador, que todos nós que gostamos de futebol e que acompanhamos os espetáculos
esportivos através da televisão estamos cansados de
ver a Polícia Militar ou alguns policiais perfilados de
costas para o campo do jogo e de frente para a torcida.
Portanto, é visível que a Polícia Militar está presente
nos estádios de futebol, porque compete ao Estado
oferecer segurança também dentro dos estádios de
futebol, independentemente do fato de ser o espetáculo esportivo um evento privado.
A FIFA é uma entidade privada, uma instituição
privada poderosíssima, que, aliás, faturará, no Brasil,
com a Copa do Mundo, mais de US$5 bilhões, enquanto, certamente, deixará para o País, segundo cálculos,
um prejuízo de mais de US10 bilhões. Pois bem, a
FIFA é uma instituição privada. O Governo brasileiro,
o Estado brasileiro, não oferecerá segurança aos torcedores que estarão nos estádios assistindo aos jogos
da Copa do Mundo? É evidente que estará presente.
Portanto, não podemos concordar com essa fuga
à responsabilidade, com justificativas que se buscam
para isentar de responsabilidade governantes, autoridades públicas e transferir a responsabilidade inteiramente para agentes privados, que oferecem uma
participação efetiva na promoção do espetáculo futebolístico no País, que é uma paixão do povo brasileiro.
É evidente que o clube tem responsabilidade e
deve assumir a sua parte de responsabilidade neste
caso. O clube também tem de ser punido, é evidente,
mas vamos distinguir qual é a responsabilidade do
clube e qual é a responsabilidade do Poder Público.
É agora a indagação.
O clube é punido. Eventualmente, os que se envolveram serão punidos. As imagens são claras, facil-
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mente se identificará aqueles que participaram do ato
de vandalismo lá na Arena Joinvile. Mas e a autoridade
pública, ela paga? A autoridade pública responsável,
sim, pela ocorrência será punida? Não será punida.
Aliás, é defendida até indevidamente com interpretações que não correspondem à verdade da legislação
vigente no País.
Por essa razão, nós louvamos a iniciativa do Ministro Aldo Rebelo e do Ministro José Eduardo Cardozo, que se reuniram para tentar apresentar medidas
que possam evitar a repetição de atos de violência
nos estádios brasileiros. Mas sem cumprir a legislação, nós não evitaremos; sem cumprir a legislação,
nós estaremos estabelecendo um cenário de impunidade que estimula a prática da violência nos estádios
de futebol no Brasil.
O que é importante é cumprir a legislação. O
Congresso Nacional legislou; o Congresso Nacional
ofereceu um instrumento para que se responsabilize
civil e penalmente os envolvidos nessa baderna, nessa
guerra de torcidas, nessa selvageria a que assistimos
nos espetáculos de futebol no Brasil e que o mundo
assiste, consubstanciando a nossa incompetência, a
incompetência do Brasil de promover espetáculos em
paz e civilizadamente.
Fica, portanto, a nossa advertência como cidadão
que gosta de esporte.
É preciso responsabilizar corretamente, distinguir
a responsabilidade de cada um.
Em resumo, ao final, de nada adiantará punir
clubes de futebol, fechando os estádios para que não
arrecadem; de nada adiantará mandar clubes de futebol jogar longe de casa, aumentando despesas e
provocando transtornos que alimentam a violência.
Não se reduz a violência com medidas pouco inteligentes como essas. Para a redução da violência, há
lei. Para a redução da violência, há penalização devida, há prisão para aqueles que praticam vandalismo
nos estádios de futebol.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o
Senador Anibal Diniz. Posteriormente, o Senador Collor,
embora já estejamos na Ordem do Dia.
Senador, permita-me um momento para corrigir
um engano meu no momento em que li a relação dos
apoiadores da CPI dos Transportes.
O primeiro na lista é o Senador Acir Gurgacz,
seguido por Alvaro Dias, Antonio Carlos Valadares,
Benedito de Lira, Casildo Maldaner, Cássio Cunha
Lima, Cícero Lucena, Cristovam Buarque, Eduardo
Lopes, Eduardo Suplicy, Fernando Collor, Flexa Ribeiro – esta lista, não é? –, Ivo Cassol, Jader Barbalho,
Jarbas Vasconcelos, João Alberto Souza, João Dur-
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val, João Vicente Claudino, José Agripino, Lídice da
Mata, Lindbergh Farias, Lobão Filho, Luiz Henrique,
Magno Malta, Mário Couto, Mozarildo Cavalcanti, Osvaldo Sobrinho, Paulo Paim, Pedro Simon, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues, Renan Calheiros, Ricardo
Ferraço, Sérgio Petecão, Vanessa Grazziotin, Vital do
Rêgo, Waldemir Moka, Wilder Morais, Zeze Perrella e
eu, que sou o autor do pedido de CPI.
Chega a mim uma informação à qual, Senador
Aloysio, eu não dei crédito. Não dei crédito algum, porque me informaram que a nossa Ministra Ideli Salvatti
estaria pressionando Senadores para a retirada de
assinaturas da CPI.
A Ministra Ideli Salvatti foi minha companheira na
famosa CPI dos Precatórios. Ela cuidava da CPI em
Minas Gerais, firme, séria. Eu tenho certeza de que,
em vez de agir para retirar assinaturas da CPI, a nossa
Ministra estaria, conforme a sua natureza e a sua história, pedindo para o PT integralmente assinar a CPI,
porque é uma CPI para ajudar o Governo a organizar
o transporte coletivo do Brasil.
Então, corrigida a nominata, são 40 assinaturas,
e tenho certeza que nenhum Senador que assinou irá
retirar a sua assinatura.
Com a palavra o Senador Aníbal Diniz.
Ah, sim. E, finalmente, Senador, a assinatura do
Senador Suplicy, que acaba de subscrever a Comissão
Parlamentar de Inquérito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria
de aproveitar este momento para registrar também,
como muitos Senadores ao longo da semana o fizeram, a minha admiração e meu reconhecimento pela
vida e pelo exemplo do Líder sul-africano Nelson Mandela, maior símbolo de combate ao regime de segregação racial, do Apartheid, que perdurou por 46 anos
na África do Sul.
Mandela morreu na quinta-feira, dia 5 de dezembro, aos 95 anos, mas as homenagens que reúnem
centenas de líderes, chefes de Estado e personalidades do mundo inteiro, além de milhões de sul-africanos
e de outras nacionalidades e outras tribos africanas
em seu funeral, são a prova viva de que sua influência permanecerá para sempre. Mandela inspirou e
influenciou bilhões e seu legado inestimável continua
a inspirar e a guiar outras gerações e nações na luta
por justiça social.
Presente, na última terça-feira, na cerimônia de
despedida realizada no bairro de Soweto, em Johannesburgo, a Presidenta Dilma Rousseff afirmou que
Mandela teve seus olhos postos no futuro de seu país,
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do seu povo e de toda a África e inspirou a luta no Brasil e na América do Sul.
Ao lado da Presidenta Dilma, o Brasil e o povo
brasileiro se fizeram representar no funeral de Mandela
pelos quatro ex-Presidentes vivos do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Collor de Mello, que nos acompanha, hoje, nesta sessão, e José Sarney, numa cerimônia que reuniu Presidentes de todo o mundo.
Barack Obama, primeiro presidente negro dos
Estados Unidos, disse que Nelson Mandela foi um gigante da história. Nada mais justo.
Como disse o Arcebispo Emérito da Cidade do
Cabo, África do Sul, e vencedor do Prêmio Nobel da
Paz em 1984, Desmond Tutu, nunca antes na História
um ser humano foi tão universalmente reconhecido em
vida como a personificação da magnanimidade e da
reconciliação como foi Nelson Mandela.
E é verdade. Assim como Martin Luther King e
Ghandi, Nelson Mandela teve um sonho: o sonho da
bondade, da igualdade racial, da igualdade social, da
compreensão e da esperança para a África do Sul e
para tantas outras nações em conflito.
Vítima de um regime racista que o aprisionou injustamente por 27 anos, Nelson Mandela permaneceu
uma voz para a política antiapartheid. Condenado à
prisão perpétua por um pretexto fútil, Nelson Mandela
teve sua pena reduzida pela pressão de seu povo e da
comunidade internacional. Sua libertação, em 1990,
mudou a África do Sul.
Com o seu antigo adversário e depois parceiro,
o último Presidente branco do apartheid, Frederik de
Klerk, Mandela compartilhou o Prêmio Nobel da Paz
em 1993. E, em 27 de abril de 1994, tornou-se o primeiro Presidente negro eleito democraticamente em
seu país. Encerrou as políticas racistas, conduziu seu
povo no movimento em favor da justiça social, instituiu
locais rurais de tratamento da Aids, promoveu investimentos e melhorou a infraestrutura de seu país.
Sua defesa pela reconciliação provocou surpresa naquela década de 90, quando jovens e adultos
segregados por anos de injustiças sociais estavam
prontos para pegar em armas e partir para a guerra.
Imaginava-se que Mandela na presidência iria promover
a desforra. E bastaria uma palavra sua para qualquer
conflito, para um eclodir de conflitos sem fim na África do Sul, cheia de mágoa, cheia de dores por tantos
anos de sofrimento e de exclusão. Mas o que ocorreu
foi a admiração mundial pela pacífica e definitiva transição de poder da minoria branca para a maioria negra.
Mandela foi um líder legítimo, que não acreditava
nem praticava o autoengrandecimento. Ao contrário,
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inspirava um grande amor e defendia o desejo de paz
e reconciliação.
Em seu discurso de posse, disse o que faria, e
fez, em seu governo.
Ele disse:
Nós construiremos uma aliança comprometida com a formação de uma sociedade em
que todos os sul-africanos, negros e brancos,
possam andar de cabeça erguida, sem medo,
tendo garantido o seu direito inalienável à dignidade humana: uma nação arco-íris em paz
consigo mesma e com o mundo.
Mandela deixou exemplos de resignação, fé,
perseverança e dignidade. Tornou-se símbolo de luta,
persistência e tolerância dentro de um combate que foi
violento por anos a fio. Enfrentou a ditadura e venceu
o desafio de liderar sem ódio o seu país no caminho
de uma democracia multirracial.
Madiba, seu nome de clã que virou o seu apelido, é cultuado na África do Sul. Tornou-se também o
nome de um verdadeiro herói.
Fica aqui a minha homenagem a esse líder e a
esperança que possamos seguir seu exemplo para
vencer as grandes lutas e conseguir igualdade racial
e social em todo o planeta.
Mandela será sepultado no próximo domingo, na
aldeia em que viveu quando criança. E gostaria, Sr.
Presidente, de pedir a gentileza de publicar na íntegra
este meu pronunciamento.
E, para encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de
informar a todos os meus companheiros do Partido
dos Trabalhadores do Acre que, na última semana, na
semana passada, eu estive, juntamente com o Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Acre, fazendo
uma visita aos companheiros José Dirceu e Delúbio
Soares, que estão presos da penitenciária da Papuda,
aqui em Brasília.
Nós podemos juntos, eu e o Secretário Nilson
Mourão, que é também um militante histórico do Partido
dos Trabalhadores... Juntos nós caminhamos durante
anos nesse processo de construção do PT e temos um
dever de solidariedade de estarmos junto com esses
companheiros que deram a sua parcela de contribuição e foram pessoas fundamentais para que o Partido
dos Trabalhadores crescesse, se tornasse respeitado
e chegasse aonde chegou, à Presidência da República, com o Presidente Lula, durante seus oito anos de
mandato, e depois pudesse também conferir a eleição
da Presidenta Dilma.
Esses companheiros estão cumprindo a lei. Eles
estão presos, pagando uma pena que lhes foi atribuída.
Eles estão cumprindo a lei, muito embora as pessoas
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que deveriam mais cumprir e zelar pela lei não o estejam fazendo neste momento.
Eles tinham que cumprir, neste momento, pena
em regime semiaberto, mas, não, estão cumprindo
em regime fechado, porque o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, que se
porta como senhor do tempo e do mundo e acha que
pode conduzir as coisas ao seu bel-prazer e não de
acordo com o que diz a lei, embora a pena seja para
que eles cumpram em regime semiaberto, decidiu, por
força da sua caneta, que eles cumpririam a pena em
regime fechado, mesmo sem os embargos infringentes, os embargos declaratórios terem sido apreciados.
Então eu quero dizer que, muito embora os veículos de comunicação fiquem permanentemente dizendo
que José Dirceu e Delúbio Soares estejam tendo privilégios na cadeia, não, eles estão cumprindo a pena
como qualquer preso, nas condições em que eles estão.
E cumprindo uma pena além daquela que foi estabelecida no trânsito em julgado, até aqui, das suas ações.
Então eles estão condenados, neste momento,
a um regime semiaberto, mas cumprindo prisão em
regime fechado há mais de 30 dias, ou seja, as pessoas estão condenadas cumprindo a lei, mas quem as
condenou não está cumprindo a lei, porque não está
lhes dando o direito de cumprir essa pena em regime
semiaberto.
Eu estive lá com o ex-Deputado Nilson Mourão,
que é o nosso Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre. O Nilson Mourão
escreveu uma carta e a publicou nos jornais acrianos
e eu gostaria também que essa carta constasse aqui
dos Anais do Senado Federal, por se tratar de um registro de um amigo, de um companheiro que sente na
alma a dor por ver companheiros sendo injustiçados.
Hoje estão presos José Dirceu e Delúbio. Daqui a
uns dias, vai preso também o companheiro João Paulo, um Deputado Federal que, ontem mesmo, lançou
uma revista mostrando a farsa de uma condenação. Há
um animus condemnandi, como disse bem o teólogo
Leonardo Boff. Nunca se viu um animus condemnandi
tão aflorado quanto agora, com o Sr. Ministro Joaquim
Barbosa à frente do Supremo Tribunal Federal. Parece
que há um desejo de condenar, ainda que as provas
não sejam reunidas para isso. O animus condemnandi
está prevalecendo, estabelecendo esse clima de guerra para mobilizar a sociedade e achincalhar, excluir
e, ao mesmo tempo, impor essa espécie de ódio aos
dirigentes do Partido dos Trabalhadores.
Então, o meu companheiro Nilson Mourão escreveu esta carta, de que eu gostaria de pedir a publicação.
Ele disse:
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Aproveitei uma viagem a Brasília para tratar da
imigração haitiana e, no intervalo juntamente
com o Senador Anibal Diniz, visitei os presos
políticos Zé Dirceu e Delúbio, ora recolhidos na
Papuda. Não pudemos visitar [o companheiro]
Genuíno, por recomendação médica.
A Direção do presídio não colocou nenhum
obstáculo, de modo que conversamos com
eles sem constrangimento, e em uma sala
adequada.
A visita foi de solidariedade. Conheço Zé e
Delúbio de longa data, e juntos participamos
da construção do PT e de muitas lutas. Vivi
na Câmara dos Deputados – era Deputado
Federal na época – todo o drama que se desenrolou no chamado “mensalão”. Ninguém
jamais sofreu tanto, exposto a linchamentos
diários, quanto José Dirceu. Enfrentou tudo de
cabeça erguida e com dignidade, como fazem
os verdadeiros revolucionários.
Hoje, presos, os encontramos numa sala de
uma penitenciária, com bermuda, sandália
de borracha e camiseta branca. Não ouvimos
uma reclamação do presídio, dos policiais e
dos agentes penitenciários. Nos disseram que
não pedem e nem querem nenhum privilégio:
querem ser tratados como os demais e ver
garantidos os direitos dos presos.
Perguntei sobre o que faziam durante o dia e a
noite: explicaram que está tudo esquematizado; ginástica, TV, filmes, leitura na biblioteca.
Nada de autoflagelo. De fato, ninguém aguenta
cadeia sem um “programa de vida” que permita enfrentar com naturalidade a passagem
dos dias, sem liberdade. Zé já leu sete livros
Delúbio estava lendo Domenico de Masi, um
autor italiano.
Não abrem mão de seu direito ao trabalho e
do cumprimento de sua pena no regime semiaberto, como foi definido na sentença. Mas
o Presidente do STF, Joaquim Barbosa, em
sua vingança desmedida, procura mantê-los no
regime fechado, numa clara violação da legalidade. Há quem ache que Dr. Joaquim pretende
castigá-los até o Natal e o Ano Novo. O que é
visivelmente uma ilegalidade: ninguém pode
cumprir um dia de pena num regime, sem ter
sido condenado nele. Zé e Delúbio não foram
condenados no regime fechado, e já estão
nesse regime há [mais de 30] muitos dias.
Falamos sobre política nacional e sobre o Acre.
Fiquei impressionado com a sua lucidez, suas
lembranças e suas análises. Curiosamente,
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mesmo nessa situação de prisão, suas ideais
estão se confirmando na prática.
Enganam-se aqueles que pensam que irão
encontrá-los abatidos, depressivos, ressentidos, ao contrário, estão de pé, com muita
esperança e não recuam em seus idéias. É
claro que, para alguém que está privado de
liberdade, sentem o sofrimento e a dor. Mas
são capazes de transformá-los em motivos de
luta e alimentar ainda mais seus sonhos e utopias; muitos já disseram que certas pessoas
quando presas amadurecem ainda mais; é que
prendem o corpo, mas a mente e o coração
podem voar em liberdade.
Essa é a carta do Secretário de Justiça e Direitos
Humanos do Acre, Nilson Mourão, que esteve comigo
no presídio da Papuda em visita aos companheiros
José Dirceu e Delúbio Soares.
Quero dizer que faço minhas as palavras do Secretário Nilson Mourão e peço a gentileza da publicação, na íntegra, também dessa carta que acabo de ler
aqui em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr(a)
Presidente(a)
Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
Gostaria, hoje, registrar, neste Senado, minha
admiração e meu reconhecimento pela vida e pelo
exemplo do líder sul-africano Nelson Mandela, maior
símbolo de combate ao regime de segregação racial
conhecido como Apartheid, que perdurou por 46 anos,
de 1948 a 1994, na África do Sul.
Mandela morreu na quinta-feira, dia 5, aos 95
anos, mas as homenagens que reúnem centenas de
líderes e personalidades do mundo inteiro, e milhões de
pessoas na África do Sul, em seu funeral, são a prova
viva de que sua influência permanecerá para sempre.
Mandela inspirou e influenciou bilhões, e seu
legado inestimável continua a inspirar e guiar outras
gerações e nações na luta por justiça social.
Presente na última terça-feira na cerimônia de
despedida realizada no bairro de Soweto, em Johannesburgo, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que
Mandela “teve seus olhos postos no futuro de seu
país, do seu povo e de toda a África e inspirou a luta
no Brasil e na América do Sul”.
Ao lado da presidenta Dilma, o povo brasileiro e
o Brasil foi representado no funeral de Mandela pelos
quatro ex-presidentes vivos: Luiz Inácio Lula da Silva,
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Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José
Sarney, numa cerimônia que reuniu presidentes de
todo o mundo.
Barack Obama, primeiro presidente negro dos
Estados Unidos, disse que Nelson Mandela foi um
“gigante da história”. Nada mais justo.
Como disse o arcebispo emérito da Cidade do
Cabo, África do Sul, e vencedor do Prêmio Nobel da
Paz em 1984, Desmond Tutu, nunca antes na História
um ser humano foi tão universalmente reconhecido em
vida como a personificação da magnanimidade e da
reconciliação como foi Nelson Mandela.
E é verdade. Assim como Martin Luther King e
Ghandi, Nelson Mandela teve um sonho: o da bondade, da igualdade racial, social, da compreensão e da
esperança para a África do Sul e para tantas outras
nações em conflito.
Vítima de um regime racista que o aprisionou injustamente por 27 anos, Nelson Mandela permaneceu
uma voz para a política anti-apartheid.
Condenado à prisão perpétua por um pretexto
fútil, Nelson Mandela teve sua pena reduzida pela
pressão de seu povo e da comunidade internacional.
Sua libertação, em 1990, mudou a África do Sul.
Com o seu antigo adversário e depois parceiro,
o último presidente branco do Apartheid, Frederik de
Klerk, Mandela compartilhou o Prêmio Nobel da Paz,
em 1993.
E, em 27 de abril de 1994, tornou-se o primeiro
presidente negro eleito democraticamente em seu país.
Encerrou as políticas racistas, conduziu seu povo
no movimento em favor da justiça social, instituiu locais
rurais de tratamento da Aids, promoveu investimentos
e infraestrutura.
Sua defesa pela reconciliação provocou surpresa
naquela década de 90, quando jovens e adultos segregados por anos e anos de injustiças sociais estavam
prontos para pegar em armas e partir para a guerra.
Bastaria uma palavra sua para o conflito.
Mas o que ocorreu foi a admiração mundial pela
pacífica e definitiva transição de poder da minoria branca para a maioria negra.
Mandela foi um líder legítimo, que não acreditava
nem praticava o auto-engrandecimento. Ao contrário,
inspirava um grande amor e defendia o desejo de paz
e reconciliação.
Em seu discurso de posse, disse o que faria e
fez, em seu governo: “Nós construiremos uma aliança
comprometida com a formação de uma sociedade em
que todos os sul-africanos, negros e brancos, possam
andar de cabeça erguida, sem medo, tendo garantido
o seu direito inalienável à dignidade humana: uma nação arco-íris em paz consigo mesma e com o mundo”.
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Mandela deixou exemplos de resignação, fé,
perseverança e dignidade. Tornou-se símbolo de luta,
persistência e tolerância dentro de um combate que
foi violento por anos a fio.
Enfrentou a ditadura e venceu o desafio de liderar sem ódio o seu país no caminho de uma democracia multirracial. “Madiba”, seu nome de clã, que virou
o seu apelido, é cultuado na África do Sul. Tornou-se
também o nome de um verdadeiro herói.
Deixo aqui minha homenagem a esse líder e a
esperança que possamos seguir seu exemplo para
vencer as grandes lutas e conseguir igualdade racial
e social em todo o planeta.
Era o que eu queria registrar. Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– O encontro com Zé Dirceu e Delúbio, por Nilson Mourão (Professor Licenciado da UFAC).
O ENCONTRO COM ZÉ DIRCEU E DELÚBIO
*Nilson Mourão
Professor Licenciado da UFAC
Aproveitei uma viagem à Brasília para tratar da
imigração haitiana e, no intervalo juntamente com o
Senador Aníbal Diniz, visitei os presos políticos Zé
Dirceu e Delúbio, ora recolhidos na Papuda. Não podemos visitar Genuíno, por recomendação médica.
A Direção do presídio não colocou nenhum obstáculo, de modo que conversamos com eles sem constrangimento, e em uma sala adequada.
A visita foi de solidariedade. Conheço Zé e Delúbio
de longa data, e juntos participamos da construção do
PT e de muitas lutas. Vivi na Câmara dos Deputados –
era Deputado Federal na época- todo o drama que se
desenrolou no chamado “mensalão”. Ninguém jamais
sofreu tanto, exposto a linchamentos diários, quanto
José Dirceu. Enfrentou tudo de cabeça erguida e com
dignidade, como fazem os verdadeiros revolucionários.
Hoje, presos, os encontramos numa sala de uma
penitenciária, com bermuda, sandália de borracha e
camiseta branca. Não ouvimos uma reclamação do
presídio, dos policiais e dos agentes penitenciários.
Nos disseram que não pedem e nem querem nenhum
privilégio: querem ser tratados como os demais e ver
garantidos os direitos dos presos.
Perguntei sobre o que faziam durante o dia e a
noite: explicaram que está tudo esquematizado; Gi-
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nástica, TV, filmes, leitura na biblioteca. Nada de autoflagelo. De fato, ninguém aguenta cadeia sem um
“programa de vida”, que permita enfrentar com naturalidade a passagem dos dias, sem liberdade. Zé já
leu 07 livros, Delúbio estava lendo Domenico de Masi,
um autor italiano.
Não abrem mão de seu direito ao trabalho e do
cumprimento de sua pena no regime semi aberto, como
foi definido na sentença . Mas o Presidente do STF, Joaquim Barbosa em sua vingança desmedida, procura
mantê-los no regime fechado, numa clara violação da
legalidade. Há quem ache que Dr. Joaquim pretende
castiga-los até o Natal e o Ano Novo. O que é visivelmente uma ilegalidade: ninguém pode cumprir um dia
de pena num regime, sem ter sido condenado nele. Zé
e Delúbio não foram condenados no regime fechado,
e já estão nesse regime a muitos dias .
Falamos sobre política nacional e sobre o Acre.
Fiquei impressionado com a sua lucidez, suas lembranças e suas análises. Curiosamente, mesmo nessa
situação de prisão, suas ideais estão se confirmando
na prática.
Enganam-se aqueles que pensam que irão encontra-los abatidos, depressivos, ressentidos…ao contrário, estão de pé, com muitas esperanças e não recuam em seus ideiais. É claro que, para alguém que
está privado de liberdade, sentem o sofrimento e a
dor. Mas são capazes de transformá-los em motivos
de luta e alimentar ainda mais seus sonhos e utopias;
muitos já disseram, que certas pessoas quando presas amadurecem ainda mais; é que prendem o corpo,
mas a mente e o coração podem voar em liberdade.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Roberto Requião deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Com a palavra o Senador Fernando
Collor e em seguida daremos início à Ordem do Dia.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente desta sessão,
S. Exª o Senador e Ministro José Pimentel, Srªs e Srs.
Senadores, no dia 5 de dezembro de 2013, o mundo
ficou menor. Perdemos Nelson Mandela, o último herói
do século XX, que catalisou o sentimento mundial e
não somente conciliou a si próprio com os causadores
de seu martírio como também as aspirações de liberdade e justiça alicerçadas nos ideais da democracia.
Seu falecimento consternou a África do Sul, e sua dor
espraiou-se mundo afora.
A prova mais contundente do sentimento dessa
perda foi a grandeza das homenagens e a participa-
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ção de cerca de uma centena de chefes de Estado na
cerimônia oficial de exéquias do Presidente Mandela,
ocorrida anteontem, dia 10, em Joanesburgo. Dela,
tive a honra de participar, a convite da Presidente
Dilma Rousseff, juntamente com os ex-Presidentes
José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
Foi um momento ímpar na vida de qualquer pessoa, não somente pelo significado histórico da solenidade, mas também pela constatação da magnitude
do nome de Nelson Mandela para os diversos povos e
nações do mundo. Nem o frio, nem a chuva incessante,
nem o clima enevoado arrefeceram o ânimo e a disposição da população em reverenciar seu maior líder
no grande estádio de Joanesburgo, nos arredores do
bairro de Soweto, símbolo da luta contra o apartheid.
Ali, presenciamos, lado a lado com uma numerosa
população nas ruas, as emoções que retratavam a
admiração de um povo órfão com a perda de seu líder.
Todos os presentes, todos nós sentimos, naquele
momento e na alma de cada sul-africano, um profundo misto de pesar, de reverência e de comemoração.
Uma simbiose entre celebrações religiosas e festejos,
entre orações e cantos, que tão bem caracterizam o
espírito daquela população diante de seus símbolos
morais, e que costuma demonstrar sua lamentação
com uma alegria contida, mais ainda quando quer
expressar o orgulho pelo reconhecimento mundial de
seu maior ícone.
Da mesma forma, Sr. Presidente, tive também a
satisfação, no exercício da Presidência da República,
em 1991, de conhecer, pessoalmente, Nelson Mandela
e de ser o primeiro Presidente brasileiro a recebê-lo em
nosso País após sua libertação de 27 anos de cativeiro.
Isso se deu antes mesmo de ele ser agraciado, dois
anos depois, com o Prêmio Nobel da Paz, juntamente
com o último presidente branco daquele país, Frederik
De Klerk, e de ser eleito o primeiro presidente negro
da África do Sul, em 1994.
Naquela ocasião, coube-me condecorar Nelson
Mandela com a Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco. A
visita ao Brasil fazia parte de sua peregrinação para
que as nações do mundo mantivessem as sanções
econômicas ao país até que as divisões entre negros
e brancos deixassem de existir, e que todos tivessem
o direito a escolher os próprios representantes. Quando do nosso encontro, premonitoriamente declarei em
público a minha honra em apertar a mão do homem
que seria o símbolo do nascimento de uma nova África do Sul, fortalecida e racialmente integrada. Afinal,
como hoje atesta e comprova o escritor e poeta sul-africano Zakes Mda, “Mandela deixou um legado al-
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tivo de liberdade, de direitos humanos, de tolerância
e de reconciliação.”
Valorizava-se ainda mais aquele encontro por
ser em solo de um país que tem suas raízes também
fincadas no continente africano, e que recebia naquele
momento seu melhor fruto, personificado na figura de
Nelson Mandela. Assim, ele simbolizava a chama do
consenso, da tolerância, do entendimento e, por fim,
da conciliação e do congraçamento entre desiguais na
busca de um momento de paz. Esse processo resultou
na reedificação, como nós sabemos, de um país que,
ainda hoje, almeja diminuir as diferenças, as injustiças
e promover seu desenvolvimento social e econômico.
Na cerimônia de Joanesburgo, veio também à
minha mente o gesto de Mandela ao receber o Nobel
da Paz, levantando o braço daquele que representava
seus carrascos, como um símbolo maior de pacificação
e, acima de tudo, de perdão. Afinal, levantar o braço do
último representante do regime do apartheid, o sistema
de seu martírio, foi uma clara demonstração de quem
diz: “Eu te perdoei e aos teus e desejo que todos te
perdoem”. Isso, vale lembrar, dito por um homem que
foi líder de um partido que outrora pregava a força e
a luta armada para derrubar o governo discricionário
que dominava a África do Sul. Contudo, décadas depois, esse mesmo homem, já no seu último ano de
mandato como presidente de seu país, declarava, na
Assembleia das Nações Unidas, que – aspas – “precisamos lutar continuamente para derrotar esse traço
primitivo de glorificação das armas” – fecho aspas.
Eis aí o traço mais claro da evolução do pensamento
de Mandela. Um único homem, sozinho, implantou o
Soft Power em toda uma nação e que, até hoje, vem
servindo de modelo para o resto do mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao ser condenado em 1962 por incitar uma greve, Nelson Mandela
diria: “A lei me transformou em criminoso, não pelo que
fiz, mas pela causa que defendia”. Dois anos depois,
diante de um tribunal em Pretória, Mandela pronuncia uma de suas mais célebres frases, que resume e
retrata com fidelidade sua própria vida:
Eu lutei contra a dominação branca e lutei
contra a dominação negra, Eu valorizo o ideal
de uma sociedade livre e democrática na qual
todas as pessoas vivem juntas em harmonia
e com as mesmas oportunidades. É um ideal
pelo qual [continua Mandela] eu espero viver
para ver realizado. Mas, se for necessário, é
um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer.
Por esses e tantos outros marcos, Sr. Presidente,
percebi a grandeza daquele homem que tive a honra
de receber no Brasil, chegando de forma sobranceira
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e serena. Estavam juntos ali, em 1991, o primeiro Presidente eleito pelo voto da população, depois de três
décadas sem eleições diretas, e o futuro presidente
que sofreu, injusta e desumanamente, por quase três
décadas no cárcere. Passou também pela minha memória a reflexão de todo o simbolismo daquele encontro,
ainda sob os ares e os reflexos do fim da guerra fria
de um mundo incoerentemente bipolarizado.
Tudo o que vivi ao me encontrar com Nelson Mandela pode ser bem espelhado nas palavras do Presidente Barack Obama, ao falar em Joanesburgo durante
a cerimônia do último dia 10 de dezembro. Disse ele:
Foi necessário um homem como Madiba [como
ele é carinhosamente chamado pelos seus]
para libertar não apenas o preso, mas o carcereiro, bem como para mostrar que vocês
devem confiar nos outros, para que eles possam confiar em vocês; para ensinar que a reconciliação não é uma questão de ignorar um
passado cruel, mas um meio de confrontá-la
com a inclusão, generosidade e verdade. Ele
[ele, Madiba] mudou as leis, mas também mudou os corações.
Por esse aspecto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, constatamos como uma verdadeira revolução
pode ser realizada sem armas, sem lutas e sem os
períodos tão conflituosos vividos em outros países da
África Austral. Tudo isso, graças a uma atitude de um
homem e a um simples gesto humanitário: o de estender
as mãos de um passado de renegado e aprisionado,
em função de um presente de reflexão conjunta e de
um futuro promissor. Um futuro em que, ao prevalecer
a democracia, finalmente obteve-se o entendimento
para lançar as bases de uma sociedade moldada nos
preceitos da compreensão, da superação dos conflitos
e da sublimação da carga do passado, e que poderia,
caso falhasse, contaminar todo esse processo que o
mundo deve a Nelson Mandela. Um processo que nos
mostra ser possível transformar em regra, a exceção da
prática política quando se trata de justiça e igualdade
social. Mais do que um exemplo, Mandela pautou um
estilo de fazer política, um modo de comportamento
humanitário que até hoje repercute em todo o Planeta.
Contudo, Sr. Presidente, Senador e Ministro José
Pimentel, Srªs e Srs. Senadores, a morte de Nelson
Mandela deve também suscitar em todos a reflexão
sobre o colonialismo e a segregação racial.
A partir da colonização britânica, que se iniciou
em 1866, a dominação econômica e política da maioria da população pela potência imperial ganhou ímpeto com a descoberta de jazidas de diamantes e ouro
no final do século 19. Em 1948, o National Party dos
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primeiros imigrantes holandeses – os boers –, vitorioso nas eleições, tomou a iniciativa de institucionalizar o sistema segregacionista do apartheid, a que
chamava de “desenvolvimento separado” entre raças.
Destacavam-se o controle da mobilidade interna e a
delimitação de regiões onde a população negra devia
obrigatoriamente residir.
A cristalização jurídica do apartheid, como base
de sustentação do regime sul-africano, deu-se no período da guerra fria. Foi também no pós-guerra que se
iniciou o movimento de descolonização, que teve marco
importante em 1960. A Declaração das Nações Unidas
sobre a Independência de Países e Povos Colonizados
simbolizava tendência libertária oposta à política de
segregação e dominação representada pelo apartheid.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– V. Exª me permite um aparte quando puder, Senador Collor?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Com muita satisfação, ouço S. Exª
o Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Fernando Collor, V. Exª, com muita propriedade, faz um pronunciamento na volta de sua viagem
– claro, acompanhado da Presidenta Dilma e de ex-Presidentes como V. Exª, o Senador José Sarney e
o ex-Presidente Lula – às exéquias do ex-Presidente,
na verdade mais do que ex-Presidente, de uma figura
do século XX que entrou pelo século XXI como um
expoente da humanidade. O meu irmão foi embaixador na África do Sul – aliás, foi o seu primeiro posto
como embaixador –, e eu tive a oportunidade de ir lá.
E porque ele foi embaixador, tive a oportunidade de
conhecer, com um pouco mais de profundidade, a história da África do Sul, de ir à África do Sul e, indo, saber quem foi Mandela. É um país que, no contexto da
África, se sobressai anos-luz à frente dos outros. Isso
se deve à colonização? Talvez. Com os Boers, com a
colonização europeia, que fincou bases muito sólidas
no desenvolvimento dos trunfos da economia da África
do Sul – minérios, agricultura –, uma série de coisas.
E uma pequena minoria branca dominava a economia
do país, convivendo, em um regime de opressão, com
uma imensa maioria negra. É onde entra Nelson Mandela. Ele passou mais de 25 anos preso.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Vinte e sete.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– É incrível o exemplo de Nelson Mandela. Vendo a
Comissão da Verdade, Senador Collor, e as manifestações em torno da Comissão da Verdade, em alguns
momentos de exposição de vinditas, de ir em busca de
fatos a resgatar, mediante confrontação, valorizamos
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ainda mais o papel de Mandela, que tinha razões de
sobra para ser o que ele não foi. Ele foi o grande conciliador! Foram 25, 26, 27 anos na cadeia, na prisão,
injusta prisão! E ele saiu. Depois, evidentemente, de
a minoria branca que dominava a economia do país
perceber que nele estava a saída para a reconciliação
do país, ele se junta a De Klerk, o então mandatário da
África do Sul, fazendo um governo de transição, obrigando a minoria branca que mandava a reconhecer,
na maioria negra, a necessidade da reconciliação de
um país que tinha e que tem futuro. Tanto é assim que
entre os emergentes, os BRICS, está incluída agora a
África do Sul, pela força da união entre brancos e negros, à frente a figura de Mandela. E uma coisa curiosa:
a minoria branca, bem educada, educada em Cambridge, em Oxford, em escolas de primeira categoria na
Europa, que trouxeram para a Administração Pública
da África do Sul o que a África do Sul pôde ser, é produto da miscigenação de brancos e negros, com os
talentos dos negros participando hoje fortemente do
Governo. Então, obra de quem? De Nelson Mandela,
que, como V. Exª colocou, abriu o coração e fez, em
nome do interesse da pátria, a conciliação nacional.
E, com a força de um espírito poderoso, ganhador do
Prêmio Nobel, impôs à grande maioria negra o espírito
pacifista, a necessidade do entendimento, para que o
país crescesse, para que o país fosse em frente. Eu
conheci a África do Sul, Pretória e Joanesburgo, onde
não existia ainda transporte coletivo. As pessoas andavam a pé quilômetros e quilômetros, porque eram
negros. Os brancos tinham carro; os negros não tinham
transporte coletivo. Hoje têm. Produto de quê? Do entendimento de que África do Sul é um país de brancos,
que têm dinheiro para comprar automóvel, mas que a
maioria negra tem direito a ter transporte coletivo de
qualidade. Produto de quê? Entre outras coisas, da ação
de Nelson Mandela, a quem V. Exª reverencia, dando
testemunho da sua presença como ex-Presidente da
República e da sua presença nas exéquias de um homem a quem eu reverencio de verdade.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Muito obrigado a V. Exª, Senador José
Agripino, pelas palavras que contribuem em muito com
o pronunciamento que ora faço.
Ouço S. Exª o Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Senador Fernando Collor, V. Exª vem à tribuna
exatamente tratar de um tema que a Nação brasileira
e o mundo todo o fizeram. E o Brasil o fez através dos
seus representantes maiores, os nossos Presidentes
vivos, presentes numa cerimônia cheia de simbolismo
em torno de um líder que – como bem disse V. Exª, e
como bem disse o Senador Agripino – tinha todas as
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razões de ser um líder construído em cima do ódio, do
rancor, da desigualdade e de todos os conflitos raciais
que aconteceram num dos episódios e num dos capítulos mais tristes da humanidade, conhecido como
apartheid. Ao reverso disso, Nelson Mandela nasce e
ressurge como um grande líder pela conciliação, pela
capacidade de compreender e de construir uma nação
a partir de uma grande luta social e racial, com profundas sequelas e com um derramamento de sangue
enorme, além das injustiças praticadas.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM)
– Quero, portanto, ao apartear V. Exª, prestar também
homenagem a esse grande ser humano, a um grande líder político e, acima de tudo, um bom exemplo
para convalidarmos uma Nação que tem expectativas
futuras, que faz parte dos BRICS, que está entre os
países emergentes e que, sem nenhuma dúvida, haverá de escrever páginas muito melhores a partir da
passagem de Nelson Mandela pela terra. Portanto,
cumprimento V. Exª, cumprimento a Presidenta Dilma
pela iniciativa, o Presidente Lula, o Presidente Fernando Henrique e o Presidente Sarney, pela justa homenagem que prestamos, através de V. Exªs, ao grande
líder Nelson Mandela.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Braga, pela suas palavras, que estão adicionadas e agregadas às palavras que hoje tenho a honra
de pronunciar.
Continuando e concluindo já, Sr. Presidente, a segregação, então, na África do Sul, que se tornou uma
República em 1961, era combatida principalmente pelo
movimento African National Congress, o ANC – criado
em 1912 e hoje o partido que está no poder –, partido
esse de que Nelson Mandela foi a mais importante
e emblemática liderança. Porém, o fim do apartheid
somente veio a ocorrer em 1994 – coincidindo com o
final do mundo bipolar. Pressionado por manifestações
e revoltas da população negra e as sanções impostas pela comunidade internacional, o governo aboliu
a legislação segregacionista. Em 1994, nas primeiras
eleições com participação da população negra, Nelson Mandela elegeu-se presidente, buscando a união
nacional e a conciliação pela forma pacífica.
Nesse cenário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é interessante aqui observar o contraste entre
a tendência de desenvolvimento social que ocorreu
na África do Sul e no Brasil. Enquanto nosso País se
inclinou pela integração, a África do Sul caminhou
para a segregação, apenas recentemente corrigida.
Assim, o Brasil – devemos ressaltar – é um exemplo
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de absorção de diferentes etnias e de imigrantes em
uma nacionalidade única. Mas sublinhou a Presidenta
Dilma Rousseff em seu discurso proferido em Joanesburgo, como representante que foi da América Latina
nas exéquias do Presidente Mandela:
Da mesma forma que os sul-africanos choram
com seus cantos Madiba Nelson Mandela, nós,
nação brasileira, que trazemos, com orgulho, o
sangue africano em nossas veias, choramos e
celebramos o exemplo deste grande líder que
faz parte do panteão da humanidade.
Ainda no campo histórico, bem asseverou Elizabete Harman, da Chatham House de Londres, que “a
morte de Mandela vai relembrar ao mundo e, sobretudo, aos sul-africanos os objetivos da união nacional, de
coexistência pacífica e valores de liberdade.” Contudo,
ela mesma adverte que “o contexto da África do Sul
de hoje não fará heróis como na época de Mandela.”.
Heróis, Sr. Presidente, Ministro José Pimentel.
Heróis! Um termo e um valor associados a outros ícones do mundo, como fez o presidente Barack Obama
que, anteontem mesmo, na cerimônia em Soweto,
descreveu Mandela desta forma:
O último grande libertador do século XX. Como
Gandhi, ele viria a liderar um movimento de
resistência – um movimento que, no seu início,
tinha pouca chance de sucesso. Como Martin
Luther King, ele daria uma voz potente às demandas dos oprimidos e à necessidade moral
de justiça racial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o fato é
que são cada vez mais raros homens que se tornam
líderes, e líderes que se tornam heróis. Mais raro ainda são os heróis que se transformam em mitos. O homem Mandela se foi, mas seu mito se robustece. Em
sua homenagem, devemos sempre lembrar o maior
ensinamento que nos deixa, quando ele dizia: “A queda da opressão foi sancionada pela humanidade, e
esta queda é a maior aspiração de cada homem livre”.
E, na sua grande humildade, o líder que tanto o
mundo admirou escolheu, certa feita, os dizeres que
gostaria de ter como epitáfio: “Aqui jaz um homem que
cumpriu seu dever na terra.”.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força /PTB – AL) – Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª e aos Srs. e às Srªs Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Eu é que agradeço a V. Exª, Pre-
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sidente e Senador Fernando Collor. Parabéns pelo
pronunciamento.
Com a palavra, o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força /PTB – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Senador Presidente Collor, que acaba de
usar da palavra, eu quero dizer que agradeço antecipadamente porque eu sei da forma como V. Exª está
me concedendo carinhosamente a palavra. Eu tenho
que viajar a São Paulo daqui a um pouquinho...
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – É perfeitamente compreensível,
Senador Osvaldo.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força /PTB – MT) – ... eu pediria desculpas ao Plenário, mas eu não poderia deixar de fazer este pronunciamento agora. Sei que não vai somar muito mais,
porque todos que passaram por aqui praticamente do
mesmo assunto falaram, e falaram com muita propriedade e com muito mais convicção do que eu. Porém
não posso deixar de trazer aqui também a palavra do
povo de Mato Grosso com relação a esse caso único
que aconteceu na história contemporânea, de um líder político que foi erigido à condição de mito universal
ainda em vida – o que é bom dizer.
O desaparecimento de Mandela confere a esse
estadista excepcional a significação transcendente de
valores éticos e morais, talvez só igualados por Gandhi e Luther King.
Da extraordinária trajetória percorrida por Mandela, desde a sua remota aldeia até ser eleito como o
primeiro presidente negro da África do Sul, já dão conta
as torrentes de artigos, discursos e editoriais que, com
justiça, inundam a mídia mundial. E aqui nesta Casa,
nestes três dias, só se fala também nesse assunto.
Por isso, pretendo fazer aqui tão somente uma breve e
singela consideração sobre o patrimônio moral e ético
que, pelo exemplo de uma vida extraordinária, Nelson
Mandela deixa como legado para a Humanidade.
Combatente da liberdade como primado e pressuposto da própria condição humana, Mandela foi um
pacifista visceral, um ardoroso defensor do diálogo e
da ponderação, mesmo diante da intolerância do odioso sistema racista do apartheid, que relegou a imensa
maioria negra à condição de “coisa”.
Sua força moral, seu vigor intelectual e inexcedível capacidade de ponderação decorriam, dizem
seus biógrafos, da sensibilidade inata para fundir os
princípios ocidentais de honra, propriedade, da virtude, assimilados em escolas britânicas impostas pelo
governo segregacionista, com as tradições tribais de
dignidade, altivez, compreensão intuitiva e precoce da
precariedade do ser humano.
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Foi desse amálgama de saberes contemporâneos
e de valores ancestrais que se forjou a personalidade
de uma das mais extraordinárias figuras do século XX
e deste alvorecer do terceiro milênio. Dessa fecunda
e equilibrada fusão de princípios decorre, por certo, a
absoluta coerência como um dos maiores atributos da
personalidade ímpar de Nelson Mandela.
Essencialmente um conservador, Mandela jamais cedeu aos apelos do autoproclamado socialismo,
mesmo quando isso poderia significar apoio concreto
de potências como a União Soviética à sua luta contra o apartheid.
Fiel aos princípios que assimilou no curso de Direito, optou sempre pelo que chamava de “Revolução
Legal”, estruturada em discussões bem fundamentadas. Por isso mesmo, Mandela sempre defendeu que
gestos de cortesia, consideração e generosidade são
capazes de atenuar conflitos.
Trancafiado por longuíssimos 27 anos nas celas
do pavoroso governo racista, que sequer lhe permitiu
ir ao enterro de um filho, ainda assim, Mandela manteve o equilíbrio mental, a ponderação essencial e,
com eles, a grandeza moral para seguir líder de sua
causa e de seu povo, mesmo isolado em uma ilhota
tenebrosa, onde só recebia uma visita de trinta minutos duas vezes ao ano.
Somente quando a brutalidade repressora do
regime do apartheid rompeu todos os limites, consumando-se em barbárie, com assassinatos em massa,
Mandela, enfim, autorizou a resposta armada à maioria negra sob o argumento moral e político irrefutável:
“Quando os que detêm o poder não nos dão a liberdade, então, temos de lutar para conquistar o poder e
a liberdade.” Isso foi dito por Mandela.
Quando foi, enfim, libertado, em consequência
da enorme pressão internacional sobre o governo racista sul-africano, Mandela disse a alguém que evitou
que a liberdade se tornasse prisioneira da vingança.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, libertado
dos calabouços do governo racista, Mandela fez da
sua liberdade pessoal instrumento para consumar a
construção de uma democracia racial sob os escombros do apartheid.
E não há nenhuma dúvida de que somente a
estrutura moral de Mandela, seu discurso conciliador
e sua absoluta fé no diálogo foram capazes de assegurar que a transição na África do Sul se cumprisse
sem o banho de sangue que os áulicos da dominação
branca tanto temiam como vingança da maioria negra
tão longamente segregada.
Sr. Presidente, como nenhum outro líder, Nelson
Mandela, pelas suas extraordinárias qualidades de
ser humano e de estadista, teve o magnífico privilégio
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de inspirar, conduzir e consolidar um movimento de
liberdade nacional de dimensão e complexidade sem
paralelo na história.
Se a vida lhe foi generosa em anos, por certo fez
justiça a uma prodigiosa existência que agora se consagra, definitivamente, como paradigma universal de
irretocável solidez moral e de fé inabalável nas qualidades essenciais do ser humano.
Mito ainda em vida, agora morto, Mandela ascende ao panteão dos pouquíssimos expoentes universais
cujas trajetórias engrandecem seu tempo e tornaram
mais nobre a própria humanidade.
E, não por acaso, já na celebração de suas exéquias, que atraíram à África do Sul quase uma centena de chefes de estado e de governo, a extraordinária
força de persuasão de seu exemplo de concórdia e de
superação de divergências pelo diálogo se consubstancia em atitudes concretas de grandeza que, sem dúvida, reverenciam e consagram a memória de Mandela.
Nesse sentido, o convite da Presidente Dilma a
seus antecessores para acompanhá-la, nesta semana, como membros da comitiva oficial brasileira nos
funerais de Nelson Mandela e, por sua vez, a aceitação do convite por eles provou que todos aprenderam
a missão de Mandela.
Ninguém duvida da luta pesada que foram as
campanhas de Lula e do Senador Collor. Nós assistimos. E, de repente, a Presidente Dilma os coloca no
mesmo avião e vão para um evento como esse, internacional, da democracia, da liberdade de homens
como Mandela.
Aí, mostra que nós aprendemos e que a história
nos ensinou e que Mandela também se revelou em nossas vidas, porque foi um ato de grandeza: Presidente
Fernando Henrique, Presidente Lula, Presidente Collor
e Presidente Sarney, liderados pela Presidente Dilma.
Isso é exemplo de gente que aprendeu e de gente que
sabe que, na verdade, a história passa por esse tipo
de coisa. Se o Brasil é a potência que é, é porque, na
verdade, estamos aprendendo a fazer como os grandes
líderes fizeram. Portanto, fico muito orgulhoso disso.
Durante as horas que conversaram nesse avião,
esses cinco Presidentes da República devem ter feito
uma revisão geral do que é o Brasil, dos seus governos, dos seus erros, dos seus acertos, daquilo que
podem fazer mais pelo Brasil.
O Senador Collor acaba de fazer o seu pronunciamento, fazer um encontro com a história. Ele vai ter
a oportunidade, ao longo de sua vida aqui, nesta Casa,
e na vida pública, de provar aos brasileiros que ele foi
um grande Presidente da República, foi o homem da
inovação, o homem que botou o Brasil na modernida-
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de, o homem que, verdadeiramente, conseguiu mostrar
que o Brasil poderia andar e trilhar por novos caminhos.
Estou muito orgulhoso de ter visto, nesta semana,
o que vi e ouvi a respeito da grandeza dos homens que
comandam o mundo, principalmente da grandeza das
pessoas que comandaram e que comandam o Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, nesse sentido, quero
dizer aqui que o Prêmio Nobel da Paz que foi dado
a Mandela se estendeu também ao povo brasileiro,
através desse ato da Presidenta Dilma. Com o gesto
da Presidenta Dilma e a aquiescência dos seus antecessores, sem dúvida, o Brasil prestou significativa
reverência à herança de concórdia e de tolerância de
Nelson Mandela.
No âmbito das relações internacionais, o aperto
de mãos entre o Presidente norte-americano Barack
Obama e o governante cubano Raul Castro, ainda que
circunstancialmente, tem marcante carga simbólica,
pelo que a imagem que correu o mundo projeta de esperança para o futuro. Ainda que tênue, é o prenúncio
de um processo de reaproximação entre os dois países.
Unanimidade planetária consagrada em vida,
com seu desaparecimento, Mandela se perpetua pelos
exemplos fulgurantes da conciliação sem sujeição, da
concórdia sem submissão e da tolerância como único
caminho possível para o entendimento.
Sr. Presidente, é assim que vejo este momento
para o Brasil. É um momento de concórdia, de paz,
de tranquilidade. Que o Natal que se aproxima, com o
ano novo que chega, possa, na verdade, ser o selo da
marca deste ano: da concórdia, da amizade, do amor
fraterno e da reconciliação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua bondade, pelo seu carinho de ter permitido, neste momento,
que eu pudesse registrar...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) –..., aqui, no Senado da República,
essa minha vontade, esse meu pensamento, aquilo
que eu vejo no Brasil de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Governo/PT – CE) – Eu é que agradeço, Senador Osvaldo Sobrinho.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.468, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)
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que completará cinquenta anos no dia 22 de Dezembro
de 2013, bem como seja encaminhado o referido voto
ao Presidente da CONTAG, Senhor Alberto Ercílio Broch, no seguinte endereço: SMPW Quadra 01 Conjunto
02 Lote 02 CEP - 71.735-102 - Núcleo Bandeirante/DF.
Justificação
A CONTAG é uma instituição forte, que defende
o meio ambiente, mas não abre mão da produção que
garanta o alimento. Acredita no desenvolvimento sustentável e na importância da população rural brasileira.
A Confederação iniciou sua atuação no momento em que se discutiam as reformas de base, inclusive a reforma agrária. Em 1964, o presidente João
Goulart foi deposto com o apoio dos latifundiários. O
regime militar, implantado no país, reprimiu todos os
movimentos populares, inclusive suas lideranças e
políticos comprometidos com as reformas de base. A
Contag sofreu intervenção e o primeiro presidente da
entidade, Lyndolpho Silva, foi preso e exilado. Outras
lideranças e dirigentes sindicais foram torturados, exilados e assassinados.
A Contag integrou, junto a outros movimentos
sociais, a vanguarda na luta contra a ditadura militar
e pela redemocratização do Brasil, reivindicando uma
ampla e irrestrita anistia política, eleições diretas e a
convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Durante a Constituinte, a entidade participou ativamente
das discussões que envolviam os interesses da população do campo, alcançando significativas conquistas,
como a inclusão dos rurais no Regime Geral da Previdência Social e a extensão dos direitos trabalhistas
aos assalariados (as) rurais.
Internamente, a Contag concentrou esforços em
ampliar a participação de todos os segmentos da categoria, assegurando a integração das mulheres, dos
jovens e das pessoas da terceira idade em suas mobilizações e instâncias deliberativas.
Esses 50 anos foram marcados pelas constantes
mobilizações em defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, entre as quais podem ser
destacadas o Grito da Terra Brasil, a Marcha das Margaridas, o Festival da Juventude e a Mobilização dos
Assalariados (as) Rurais, que continuam conquistando
melhorias para toda a população do campo.
É um marco na história do movimento sindical
dos trabalhadores rurais brasileiros e de pequenas
unidades produtivas do campo, porque uma boa parte
dos filiados da CONTAG possui um pedacinho de chão,
pequeno, em que produz. São milhões de brasileiros
vinculados através dos sindicatos rurais e através das
federações de trabalhadores na agricultura a esta importante confederação
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A CONTAG teve e tem um papel muito importante
na luta pela reforma agrária no País. Em muitos momentos atua em conjunto com o movimento sindical
urbano e também dos trabalhadores sem terra, o MST,
e com várias outras entidades que lutam pelo Brasil
soberano, democrático e progressista. Tem uma atuação destacada na cena política brasileira.
É uma instituição sindical que trata das questões
objetivas da vida do seu associado, do trabalhador
rural lá do interior do Ceará, das cidades menores do
País, das grandes cidades, das médias cidades. Todas
dependem dessa produção, dependem da atividade
desse produtor para garantir o alimento de cada dia
do nosso povo e ainda produzir excedente capaz de
exportar, porque hoje os pequenos produtores também
são exportadores, exportadores de frutas, de mel, de
carne de criação, que saem do Norte ao Sul para ajudar a alimentar o mundo inteiro.
Parabéns a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) pelos cinquenta anos
sendo referência no país na luta pela construção de
uma sociedade mais justa, democrática e igualitária,
e na defesa permanente dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Sala das Sessões, de novembro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Governo/PT – CE) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Governo/PT – CE) –

ORDEM DO DIA
Todas as matérias são matérias acordadas.
Item 11:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Quinta e última 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 sejam
feitas 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.
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Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia oportunamente, para votação em 1º turno.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Governo/PT – CE) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 427, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de 2013
(nº 1.055, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Francesa na Área da Luta contra
a Exploração Ilegal do Ouro em Zonas Protegidas ou de Interesse Patrimonial, celebrada no
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 2008.
Concedo a palavra ao Exmº. Líder Senador Eduardo Braga para proferir o parecer sobre a matéria,
em substituição à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
PARECER Nº 1.500, DE 2013 – PLEN
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o
presente Projeto obedece à boa técnica legislativa e
constitucionalidade e, quanto ao mérito, o presente instrumento visa a reforçar o combate à atividade ilegal
de extração de ouro nos territórios classificados como
parque nacional e nos territórios fronteiriços entre Guiana Francesa e o Estado do Amapá, situados na faixa
de 150 quilômetros de ambos os lados da fronteira.
Por outro lado, o Acordo prevê a implementação
de medidas necessárias para combater toda atividade
de extração ilegal e comércio de ouro não transformado, especialmente as atividade de venda e revenda, e
toda atividade de transporte, detenção, venda ou cessão de mercúrio efetuada sem autorização.
Prevê, ainda, o confisco e, em última instância,
a destruição dos bens, material e de instrumentos utilizados para a extração do ouro de forma ilegal.
Somos, portanto, pela aprovação do referido projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Governo/PT – CE) – O parecer é favorável.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão, o projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.

1024

94074 Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação(*).
(*) A matéria aprovada encontra-se publicada no presente Diário
(vide item 2.2.3 do Sumário).

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Conforme anunciado na sessão
de 4 de dezembro de 2013 e não tendo sido interposto
recurso, a Presidência declara prejudicadas, de acordo
com os pareceres das Comissões competentes e nos
termos do art. 334, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, as seguintes matérias constantes dos
Itens nºs 37 a 102, da pauta da Ordem do Dia de hoje:
– Proposta de Emenda à Constituição n° 95, de
2003;
– Projetos de Lei da Câmara n°s 178, de 2008;
3, 20, 198 e 274, de 2009;
– Projetos de Lei do Senado nºs:
– 84, 164 e 504, de 2003;
– 327, de 2004;
– 266-Complementar, de 2005;
– 24 e 105, de 2006;
– 6, 8, 126-Complementar, 269, 329-Complementar, 360, 402, 521, 530, 538, 579, 599, 601, 632,
707 e 714, de 2007;
– 39, 57, 91 e 406, de 2008;
– 39, 96, 213, 292, 394, 435 e 572, de 2009;
– 4, 29, 126, 172, 209, 247-Complementar,
314-Complementar e 325, de 2010;
– 29, 196, 264, 318, 411, 418-Complementar,
446, 615, 628 e 648, de 2011;
– 121 e 347, de 2012;
– 61 e 309, de 2013;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2011;
– Projeto de Resolução nº 4, de 2003;
– Requerimento nº 1.609, de 2009; e
– Indicação nº 1, de 2010.
As matérias vão ao Arquivo.
Com referência aos Projetos de Lei da Câmara,
será feita a devida comunicação àquela Casa.
São as seguintes as matérias referidas pelo
Sr. Presidente:
– Proposta de Emenda à Constituição nº
95, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Paulo Paim, que dá nova redação
ao inciso III, do § 1º e § 2º do artigo 40 e aos
§ § 1º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a aposentadoria das
pessoas portadoras de deficiência;
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– Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 2008
(nº 1.659/2007, na Casa de origem, do Deputado Elismar Prado), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica, altera a Lei nº 10.880, de 9
de junho de 2004; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2009
(nº 855/2007, na Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim), que institui a Medalha do
Mérito Cultural Roberto Marinho e dá outras
providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2009
(nº 4.400/1998, na Casa de origem, do Deputado Vic Pires Franco), que disciplina a comercialização de tintas embaladas em recipiente
fechado capaz de emitir spray;
– Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 2009
(nº 277/2007, na Casa de origem, do Deputado Inocêncio Oliveira), que dispõe sobre a
consignação de canais de televisão para a
União no Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre;
– Projeto de Lei da Câmara nº 274, de 2009
(nº 3.760/2008, na Casa de origem, do Deputado Chico Alencar), que institui o Dia Nacional
do Sociólogo;
– Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2003,
do Senador Paulo Paim, que altera o inciso I,
do art. 2º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro
de 1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira – CPMF, e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 164, de 2003,
da Senadora Lúcia Vânia, que altera os artigos 1º e 10 da Lei nº 9656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, e dá outras
providências, incluindo a assistência psicológica no âmbito desses;
– Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2003,
do Senador Paulo Paim, que altera o artigo 10
da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, que
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, para tornar obrigatória a triagem auditiva
neonatal em todo o País;
– Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004,
do Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera
a Lei nº 10.671, de 2003, que “dispõe sobre
o Estatuto de Defesa do Torcedor”, a fim de
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regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em estádio de futebol no País;
– Projeto de Lei do Senado nº 266, de
2005-Complementar, do Senador Alvaro Dias,
que acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subseqüentes, do ocupante de cargo
público que a ele renuncie;
– Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2006,
do Senador Paulo Paim, que altera a Medida
Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de
2001, para dispor sobre a cobertura securitária em financiamentos no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH);
– Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2006,
do Senador Valdir Raupp, que altera o nome
do Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para “Dos crimes contra a liberdade e
o desenvolvimento sexual;
– Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2007, do
Senador Geraldo Mesquita Júnior, que acrescenta artigo à Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá
outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2007,
do Senador Francisco Dornelles, que concede
isenção da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) às instituições de ensino e pesquisa privadas;
– Projeto de Lei do Senado nº 126, de
2007-Complementar, do Senador Alvaro Dias,
que acrescenta § 2º ao art. 15 da Lei nº 4.595,
de 1964, recepcionada pela Constituição de
1988 como Lei Complementar, com vistas a
determinar a prestação de contas ao Senado
Federal pelo Presidente e Diretores do Banco
Central do Brasil;
– Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2007,
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera dispositivos a respeito do registro de empregados
e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 329, de
2007-Complementar, do Senador Pedro Simon, que proíbe a realização de operações de
câmbio por empresas de turismo e outras não
integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
– Projeto de Lei do Senado nº 360, de 2007,
da Senadora Marisa Serrano, que altera a Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
permitir a dedução do Imposto sobre a Renda
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das Pessoas Físicas de oitenta por cento dos
valores pagos a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira;
– Projeto de Lei do Senado nº 402, de 2007,
do Senador Wilson Matos, que insere o art. 2º-D
na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que
dispõe sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e acrescenta o inciso VIII ao art.
2º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
que dispõe sobre o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (FIES), para
que parte dos recursos do FAT seja destinada
às operações do FIES;
– Projeto de Lei do Senado nº 521, de 2007,
do Senador Valdir Raupp, que altera a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, para determinar a obrigatoriedade
de identificação dos medicamentos por meio
de sistema eletrônico;
– Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2007,
do Senador Cristovam Buarque, que altera o
art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
para condicionar a amortização de débito junto
ao Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), pelo estudante financiado, à obtenção de rendimentos pessoais
sujeitos à tributação pelo imposto de renda
das pessoas físicas;
– Projeto de Lei do Senado nº 538, de 2007,
do Senador Adelmir Santana, que dispõe sobre
extrato de cadastro eletrônico e os procedimentos a serem observados pelas instituições
financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil na
prestação de serviços aos clientes;
– Projeto de Lei do Senado nº 579, de 2007,
do Senador Valdir Raupp, que altera a Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui
a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), e
dá outras providências, para vedar a incidência da CPMF sobre lançamentos a débito de
contas correntes de pessoas físicas com renda
e movimentação financeira mensais de até R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais);
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– Projeto de Lei do Senado nº 599, de 2007,
do Senador Francisco Dornelles, que altera a
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que
institui a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), e dá outras providências, para vedar
a incidência da CPMF sobre lançamentos a
débito de contas correntes de pessoas físicas
com renda e movimentação financeira mensais
de até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
– Projeto de Lei do Senado nº 601, de 2007,
do Senador Francisco Dornelles, que altera a
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que
institui a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), e dá outras providências, para vedar
a incidência da CPMF sobre lançamentos a
débito de contas correntes de pessoas físicas
com renda e movimentação financeira mensais
de até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
– Projeto de Lei do Senado nº 632, de 2007,
do Senador Francisco Dornelles, que estende
os benefícios fiscais da Lei nº 11.529, de 22
de outubro de 2007, aos setores exportadores
que especifica;
– Projeto de Lei do Senado nº 707, de 2007,
do Senador Alvaro Dias, que altera o art. 37
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
para aumentar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativa às instituições a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
– Projeto de Lei do Senado nº 714, de 2007,
do Senador Gerson Camara, que dispõe sobre o recolhimento e o destino final de pilhas
e baterias usadas;
– Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2008,
do Senador Renato Casagrande, que cria o
Fundo Soberano do Brasil – FSB;
– Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2008,
do Senador Inácio Arruda, que altera a Lei nº
9.797, de 6 de maio de 1999, para assegurar
o acesso das mulheres a ações de controle
do câncer de mama;
– Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2008,
Senador Gim, que altera a Lei nº 11.284, de 2
de março de 2006, que dispõe sobre a gestão
de florestas públicas para a produção sustentável, para destinar recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Florestal para a implantação de Centros de Educação Ambiental;
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– Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2008,
Senadora Ada Mello, que altera a Lei nº 8.630,
de 1993, para revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário
Avulso – AITP, e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2009,
do Senador Paulo Paim, que institui 2010,
como Ano Nacional do Centenário da Revolta da Chibata;
– Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2009,
do Senador Raimundo Colombo, que altera os
arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para considerar como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas
com alimentação escolar;
– Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2009,
do Senador Valdir Raupp, que altera o art. 1º
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que
dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá
outras providências, para determinar que a
produção de biocombustíveis seja regida por
critérios socioambientais;
– Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2009,
do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta
um artigo 244-B, na Lei nº. 8.069, de 13 de julho
de 1.990 (“Estatuto da Criança e do Adolescente”), para criminalizar a prática remunerada de ato libidinoso ou conjunção carnal com
criança ou adolescente;
– Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2009,
do Senador Valdir Raupp, que dispõe sobre a
utilização de espaços publicitários, denominações, bandeiras, lemas, hinos, marcas, logotipos e símbolos relativos à Copa do Mundo
da Federação Internacional de Futebol (FIFA)
2014 e à Copa das Confederações da FIFA
Brasil 2013, assim como a organizadores,
mantenedores dos direitos da FIFA, seleções
e atletas participantes;
– Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2009,
do Senador Francisco Dornelles, que altera
a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e a
Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para
estabelecer a incidência de Taxa Selic na hipótese de ressarcimetno do saldo acumulado
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para p Financiamento da
Seguridade Social;
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– Projeto de Lei do Senado nº 572, de 2009,
do Senador Romeu Tuma, que acrescenta o
inciso XII ao artigo 48, da Lei nº 11.445, de 05
de janeiro de 2007, que “Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico”, com o
objetivo de estabelecer prioridade nas políticas
e ações públicas habitacionais da União ao cidadão que perdeu o seu imóvel residencial em
virtude de enchentes e alagamentos urbanos;
– Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2010,
do Senador Romeu Tuma, que altera a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da
Cidade), com o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade da realização de estudos geológicos, geotécnicos e topográficos, prévios, para a
construção de qualquer espécie de edificação
em encostas de morros, montanhas, maciços,
terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação
e em outras áreas do gênero, comprovadamente de risco;
– Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2010,
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera
o inciso V do art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, para
limitar em vinte horas semanais o tempo de
dedicação do professor à interação com os
educandos;
– Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2010,
do Senador Marcelo Crivella, que altera o Código Penal para tipificar separadamente o estupro e o atentado violento ao pudor;
– Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2010,
do Senador Paulo Duque, que altera a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências,
para determinar que as bulas demedicamentos
sejam de fácil leitura e compreensão;
– Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2010,
do Senador Neuto de Conto, que regulamenta
o pagamento da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM) por
meio da utilização de precatórios;
– Projeto de Lei do Senado nº 247, de
2010-Complementar, do Senador Demóstenes Torres, que altera a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, para estabelecer a possibilidade de parcelamento dos
débitos relativos ao Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições
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devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional);
– Projeto de Lei do Senado nº 314, de
2010-Complementar, do Senador Valter Pereira e outros, que altera a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para atualizar os limites de receita bruta empregados
na definição de Microempresa e de Empresa
de Pequeno Porte e na opção pelo Simples
Nacional;
– Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2010,
do Senador Cristovam Buarque e outros, que
altera o parágrafo único do art. 5º da Lei nº
11.378, de 16 de julho de 2008, que institui
o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica, para introduzir critério de reajuste
anual de seu valor;
– Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2011,
do Senador Alvaro Dias, que altera o inciso II
do § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para excluir, do cálculo do
tempo de propaganda no rádio e na TV dos
candidatos de coligação, o tempo correspondente aos partidos que não lançam candidatos
ao cargo em disputa;
– Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2011,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta inciso ao art. 12 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre
o combate ao bullying nas escolas;
– Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2011,
do Senador Humberto Costa, que altera a Lei
nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre a
assistência devida aos passageiros em caso
de atraso de vôo;
– Projeto de Lei do Senado nº 318, de 2011,
do Senador Blairo Maggi, que insere novo parágrafo no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), para determinar a proporcionalidade entre o número de
estudantes beneficiados e o valor da isenção
fiscal concedida pela União;
– Projeto de Lei do Senado nº 411, de 2011,
do Senador Eduardo Amorim, que acrescenta
dispositivo à Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, que restabelece princípios da Lei n°
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá
outras providências, para estabelecer percen-
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tual de gratuidade em espetáculos financiados
pela Lei Rouanet;
– Projeto de Lei do Senado nº 418, de
2011-Complementar, do Senador Paulo
Bauer, que altera a Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, para atualizar os
limites de enquadramento no Simples Nacional;
– Projeto de Lei do Senado nº 446, de 2011,
do Senador Inácio Arruda e outros, que insere
o art. 47-A na Lei no 11.494, de 20 de junho
de 2007, para prorrogar o prazo de permissão do cômputo, pelo Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), das matrículas de pré-escola em
instituições conveniadas;
– Projeto de Lei do Senado nº 615, de 2011,
do Senador Paulo Davim, que altera a Lei nº
3.268, de 30 de setembro de 1957, para dispor
sobre o valor da anuidade devida aos Conselhos Regionais de Medicina;
– Projeto de Lei do Senado nº 628, de 2011,
do Senador Paulo Paim, que dá nova redação
ao art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, para dispor sobre os reflexos da
extinção do contrato de trabalho em face da
aposentadoria por tempo de contribuição;
– Projeto de Lei do Senado nº 648, de 2011,
do Senador Rodrigo Rollemberg, que acrescenta dispositivo à Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, para elevar a cinquenta por
cento o percentual máximo do setor de serviços na carteira de financiamentos do FCO
destinada ao Distrito Federal;
– Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2012,
do Senador Vital do Rêgo, que insere o art.
103-B à Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005, de forma a permitir a suspensão temporária do pagamento de débito previdenciário
para aplicação dos recursos correspondentes
em atividades e ações em benefício direto da
população afetada pela seca ou estiagem prolongada, e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2012,
do Senador Inácio Arruda, que altera os arts.
13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro
de 1998, para ampliar o limite máximo de receita bruta total para opção pelo regime de
lucro presumido de tributação pelo imposto
de renda das pessoas jurídicas;
– Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2013,
do Senador Gim, que dispõe sobre a estabi-
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lidade provisória da empregada gestante durante o aviso prévio;
– Projeto de Lei do Senado nº 309, de 2013,
do Senador Pedro Simon, que acrescenta e
altera dispositivos na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para incluir no ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação
de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao desenvolvimento
de valores éticos e de cidadania;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 244,
de 2011, do Senador Lindbergh Farias e outros, que susta os efeitos da Resolução nº 2,
de 2011, do Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, que “dispõe
sobre os programas de cunho religioso nos
veículos da EBC”;
– Projeto de Resolução do Senado nº 4,
de 2003, do Senador Paulo Paim, que institui
a Ouvidoria Permanente do Senado Federal
para encaminhar denúncias de preconceitos
e discriminações;
– Requerimento nº 1.609, de 2009, do Senador João Vicente Claudino, solicitando que
seja consignado, nos anais do Senado, voto
de aplauso ao Governo do Estado do Piauí,
na pessoa do Governador Wellington Dias; e
– Indicação nº 1, de 2010, da Senadora Marina
Silva, para que a Comissão do Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle manifeste a sua posição sobre políticas
públicas relacionadas às mudanças climáticas
junto ao Ministério das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.446, de 2013)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012 (nº
8.035/2010, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que aprova o
Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
– 1.358, de 2013, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador José Pimental,
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favorável com a Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece;
– 1.359, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Vital
do Rêgo, favorável, nos termos da Emenda nº
2-CCJ (Substitutivo), que oferece;
– 1.360, de 2013, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, Relator: Senador Alvaro
Dias, favorável, nos termos da Emenda nº
3-CE (Substitutivo), que oferece; e
– 1.491, de 2013, conjunto (sobre as Emendas
nºs 4 e 5-Plen) das Comissões de Assuntos
Econômicos; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Eduardo Braga, favorável
à Emenda nº 4-Plen, com Subemendas de
nºs 1 a 6, que apresenta; e pela rejeição da
Emenda nº 5-Plen.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 222, DE 2013-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.407, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 222, de 2013– Complementar,
do Senador Vital do Rêgo, que estabelece
normas gerais sobre o processo administrativo
fiscal, no âmbito das administrações tributárias
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Parecer sob o nº 1.356, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 72, de 2007 (nº 6.655/2006, na
Casa de origem, do Deputado Luciano Zica),
que altera o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre registros
públicos e dá outras providências, possibilitando a substituição do prenome de pessoas
transexuais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.319 e 1.320,
de 2013, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relatora ad hoc:
Senadora Serys Slhessarenko; e de Consti-
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tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Suplicy.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.445, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 34, de 2013 (nº 2.776/2008, na
Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim),
que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime
de internação hospitalar, aos portadores de
doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em
regime domiciliar na modalidade home care.
Pareceres da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Sérgio Souza, sob nºs:
– 1.103, de 2013, 1º Pronunciamento: (sobre
a Proposta), favorável, com as Emendas nºs
1 e 2, que apresenta; e
– 1.392, de 2013, 2º Pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 3, de Plenário), contrário à emenda.
dezembro de 2013
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
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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.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
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nais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
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de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013– Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
15
PROJETO DE 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, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
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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, 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 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
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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 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
22
REQUERIMENTO Nº 1.237, 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).
23
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
24
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Se-
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nado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).
25
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
26
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
27
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
28
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
29
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 422, de 2013, além da Comissão
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constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso
prévio indenizado no salário-de-contribuição).

ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (criação do Fundo de Aval para
Micro, Pequenas e Médias Empresas).

30
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013

35
REQUERIMENTO Nº 1.413, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 442, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 326, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o
trabalho exercido a distância).

31
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013

36
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 460, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (adicional
por serviço penoso ao professor).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.443, de 2013, do Senador Eduardo Lopes,
solicitando a anexação do Projeto de Lei da
Câmara nº 122, de 2006, ao Projeto de Lei do
Senado nº 236, de 2012, de reforma do Código
Penal Brasileiro.

32
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.378, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013,
por regularem matéria correlata (Regimes de
planos privados de assistência à saúde).
33
REQUERIMENTO Nº 1385, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.385, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, solicitando o sobrestamento tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 22, de 2011, até que se ultime
a apreciação do Projeto de Lei do Senado nº
74, de 2010, que se encontra na Câmara dos
Deputados.
34
REQUERIMENTO Nº 1.394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 336, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ci-

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio
Governo/PT – CE) – Vamos dar continuidade à lista
de oradores inscritos.
Senador Wellington Dias, pelo prazo regimental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer que dou
como lido um pronunciamento e faço um registro do
Salão do Humor do Piauí e outro relativo ao desempenho do Brasil em relação ao Pisa, essa avaliação
internacional na área da educação, com destaque para
o crescimento do nosso País.
Aqui, também, eu quero saudar e comemorar.
Estive na cidade de Corrente, Piauí, por ocasião das
comemorações do aniversário de 140 anos de existência daquela cidade. Ali, junto com o Prefeito Jesualdo
Cavalcanti e com a Câmara, participamos de um momento de homenagens a diversas lideranças intelectuais daquele Município de Corrente, que se destaca
pela existência de uma orquestra sinfônica da comunidade Serra de Santa Marta.
Então, quero parabenizar o Município pelos seus
140 de existência e saudar o seu povo em nome do
meu Partido, e também o Vereador Edilson. Ali, estivemos presentes com a bancada federal, com o Deputado Merlong Solano, a Deputada Rejane Dias, o
Deputado Fábio Novo, o Deputado Assis Carvalho, o
Deputado Paes Landim, o Senador João Vicente Claudino, para aquela bela festa comemorativa do aniversário de Corrente.
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Ali, também tratamos de pleitos importantes não
só daquela cidade, mas da região.
Eu queria aqui dizer que, da mesma forma, comemoro o aniversário das cidades de Massapê do
Piauí e Francisco Macedo, parabenizando os Prefeitos
Francisco Epifânio, de Massapê do Piauí, e Cristóvão
Antão, de Francisco Macedo.
Mas Sr. Presidente, o Congresso Nacional fez uma
programação especial para a semana de comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
O slogan das atividades era “Valorizar as diferenças
nos torna iguais.”
Durante belíssimo evento, também na última semana, a Presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto
de regulamentação da Lei Complementar nº 142, de
2013, que reduz em até dez anos o tempo de contribuição para aposentadoria das pessoas com deficiência.
Para o Governo Federal – esse projeto é de iniciativa
do Congresso Nacional – garantir a ampliação dos direitos dos brasileiros e brasileiras com deficiência se
torna prioridade.
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência,
comemorado em 3 de dezembro, é uma data comemorativa internacional promovida pela Organização das
Nações Unidas desde 1998, com o objetivo de promover
uma maior compreensão dos assuntos concernentes
à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade,
dos direitos e do bem-estar das pessoas. Procura também aumentar a consciência dos benefícios trazidos
pela integração das pessoas com deficiência em cada
aspecto da vida política, social, econômica e cultural.
A cada ano o tema desse dia é baseado no objetivo do exercício pleno dos direitos humanos e da participação na sociedade, estabelecido pelo Programa
Mundial de Ação a respeito das pessoas com deficiência, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1982.
A lei aprovada aqui no Congresso que estabelece
a redução dos limites de tempo de contribuição e de
idade para a concessão de aposentadoria à pessoa
com deficiência é uma importante vitória dos brasileiros
e brasileiras portadores de algum tipo de deficiência.
Sr. Presidente, essa Lei Complementar representa
a vitória para aqueles que têm de lutar cotidianamente
contra o preconceito e principalmente para terem os
seus direitos reconhecidos, respeitados e promovidos.
Pela nova lei, o homem poderá se aposentar com
25 anos de contribuição e a mulher com 20, no caso
de deficiência grave; o homem, com 29 anos de contribuição, e a mulher, com 24, no caso de deficiência
moderada; e, no caso de deficiência leve, a redução
para o homem é para 33 anos e para a mulher, 28.
O que isso significa? Significa um ajuste no chamado cálculo atuarial da Previdência. Ou seja, a expec-
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tativa de vida para algumas deficiências é menor do que
para as outras pessoas. Há casos em que as pessoas
têm uma expectativa de vida média de 45 anos, e não
seria justo continuar contribuindo acima dos patamares que foram definidos, porque, senão, seria negar a
possibilidade de usufruir o direito à contribuição que
recolhe a cada mês quando trabalha.
Também há novas regras para quem se aposentar
por idade: o homem aos 60 e a mulher aos 65, desde
que tenham cumprido um tempo mínimo de contribuição
de 15 anos e comprovem a existência da deficiência
durante o mesmo período.
A lei considera pessoa com deficiência “aquela
que tem impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade e em igualdade de condições com as demais pessoas”.
Sr. Presidente, cerca de 10% da população mundial tem alguma deficiência. Aproximadamente 80%
dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento,
como o Brasil. Entre as pessoas mais pobres do mundo,
20% têm algum tipo de deficiência. De acordo com o
Censo de 2010, 45 milhões de brasileiros e brasileiras
declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que
corresponde a quase 24% da população brasileira. É
bom dizer que parte é de deficiências leves. A maior
parte desses brasileiros vive em áreas urbanas e muitas são as dificuldades que ainda enfrentam.
A deficiência visual atinge 18,8% da população.
Em seguida vêm as deficiências motoras, com 7%; a
deficiência auditiva, com 5,1%; e a mental ou intelectual, que é aquela considerada mais grave, 1,4% da
população.
Portanto, estamos tratando aqui, no principal
benefício, de uma parcela pequena. Apenas uma parcela desses 1,4%, normalmente 1/3, tem a condição
do aprendizado, de ter uma profissão e, portanto, do
trabalho.
Sabemos que as necessidades e os direitos das
pessoas com deficiência têm sido uma prioridade no
governo, desde a gestão do Presidente Lula e, agora,
na gestão da Presidente Dilma, a qual temos apoiado
com toda força aqui no Congresso Nacional.
O Brasil avançou de forma significativa em matéria de comprometimento com os melhores padrões de
respeito aos direitos dessas pessoas desde o governo
do Presidente Lula e, como disse, continuando a fazer o mesmo, agora, no governo da Presidente Dilma.
Ainda agora, tivemos aqui um amplo debate, que,
aliás, continua no que diz respeito à chamada Meta nº
4, do Plano Nacional da Educação, onde o objetivo é
garantir plenas condições para as pessoas poderem
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estudar e ter o apoio governamental. Algumas apenas
em escolas especializadas, mas sempre incentivando
a possibilidade da participação na escola regular.
Durante esses oito anos em que fui Governador,
Sr. Presidente, tive a oportunidade, no Estado do Piauí,
juntamente com várias lideranças – e isso continua no
atual governo –, de garantir o atendimento pleno da
pessoa com deficiência na área da educação, saúde,
social, do trabalho. E eu destaco aqui, principalmente,
nessa área da educação e da quebra do preconceito,
da quebra da discriminação, que havia também no meu
Estado, um trabalho voltado também para a acessibilidade. É onde o Piauí se transformou em referência no
manejo com políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência.
Conseguimos desenvolver atividades voltadas
para o diagnóstico, tratamento e apoio às famílias, tudo
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessa
parte da população piauiense.
Agora, estamos trabalhando para ajudar o Governo Federal a levar essa rede de atendimento e
qualificação para todo o Brasil. “Inclusão” tem de ser
a nossa palavra de ordem!
Temos de mudar esta nossa cultura, este nosso
modo de encarar a deficiência. O que mais precisamos,
neste momento, é vencer a barreira do preconceito.
Eu queria, Sr. Presidente, ao encerrar este pronunciamento, também fazer o registro deste importante
momento que vivemos no Brasil, quando sediamos o
mais importante evento na área dos direitos humanos.
Destaco, aqui, todo o esforço do governo brasileiro, hoje com a presença da Presidenta Dilma, da
Ministra Maria do Rosário, com representantes de vários países, delegações de todo o Brasil e de diversas
partes do mundo, aqui buscando aprofundar toda uma
forma de pactuação para atuar na área dos direitos da
pessoa humana.
A nossa Constituição, muitas vezes chamada de
“Constituição Cidadã”, eu diria, é uma Constituição
verdadeiramente dos direitos humanos.
Era isso o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o Sr.
José Pimentel 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 Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, meu caro Líder, Senador Wellington
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Dias, querida Senadora Ana Amélia, nesta semana,
ontem e hoje, o Supremo Tribunal Federal iniciou a
apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) nº 4.650, que trata do financiamento privado de
campanha política.
Os Ministros Luiz Fux e Joaquim Barbosa se posicionaram contra a doação de empresas a campanhas
e partidos políticos.
Nesta tarde, o Ministro Antonio Dias Toffoli está
realizando o seu pronunciamento. E, enquanto eu estiver aqui me pronunciando, se a minha assessoria
puder dizer qual a sua conclusão, ser-me-á útil.
Na ação apresentada pela Ordem dos Advogados
do Brasil, é pedida a declaração de inconstitucionalidade de trechos das leis das eleições e dos partidos
políticos. A OAB é contra a contribuição por empresas
a campanhas políticas e a agremiações partidárias.
Para a entidade, a possibilidade cria uma desigualdade no processo eleitoral, já que a legislação proíbe,
por exemplo, que sindicatos, organizações religiosas
e clubes esportivos não possam doar.
O Ministro Fux lembrou o resultado das audiências públicas convocadas para junho passado sobre o
tema, nas quais o resultado foi amplamente favorável
ao fim das contribuições por empresas. Também recordou que as informações colhidas à época mostraram
que não existe perfil ideológico nas doações, já que as
mesmas empresas acabam contribuindo com diferentes campanhas, tanto da situação quanto da oposição.
De acordo com o seu voto, o Ministro Fux rejeitou
o argumento segundo o qual o fim do financiamento
privado estimularia o chamado caixa dois ou os recursos não contabilizados.
Disse ainda o Ministro que o Supremo Tribunal
Federal já criminalizou a prática de não contabilizar
os recursos. Atualmente, caixa dois é apenas crime
eleitoral, prescrevendo 15 dias depois da diplomação
dos eleitos. O Ministro também acredita que o atual
modelo está equivocado ao permitir a participação de
pessoas jurídicas e proibir Sindicatos.
Além disso, o Ministro votou para deixar as atuais regras valendo por dois anos. Neste período, o
Congresso deverá aprovar uma norma estabelecendo
uma nova forma de financiamento para campanhas e
partidos políticos. Também considerou inconstitucional
a limitação prevista em lei do valor que as pessoas
podem doar – atualmente, 10% do valor recebido no
ano anterior. Caso o Congresso não se pronuncie, o
Tribunal Superior Eleitoral deverá se manifestar.
No mérito, o Ministro Joaquim Barbosa acompanhou o Relator e considerou os trechos das leis inconstitucionais. Disse que o poder econômico não pode mais
condicionar o poder político, classificando a influência
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das empresas como nefasta, perniciosa no resultado
dos pleitos. “A doação compromete a normalidade e
a legitimidade do pleito eleitoral, compromete seriamente a independência dos representantes”, afirmou
o Ministro Joaquim Barbosa com respeito às doações
das empresas privadas ou das pessoas jurídicas.
No entanto, Joaquim discordou da proposta do
Ministro Luiz Fux, entendendo que o Congresso teve
tempo de aprovar uma nova forma de financiamento
de campanhas. Disse: “Essa ação começou a tramitar
em setembro de 2011. Se o Congresso quisesse, poderia muito bem ter regulado essa matéria em tempo
hábil” – recordou. Por isso, ele votou para que a Corte
declare a inconstitucionalidade dos trechos e deixe o
vácuo legislativo.
Aqui, no Senado, tenho defendido, com inúmeros colegas, a proposta de proibir a participação das
empresas no financiamento de campanhas eleitorais,
bem como tenho lutado por mais transparência nas
contas de candidatos e de partidos políticos no processo eleitoral.
Durante a tramitação do PLS nº 441, de 2012,
na Comissão de Constituição e Justiça, defendi, com
base no texto do Projeto de Lei do Senado nº 264,
de 2013, do Senador Jorge Viana, meu colega do PT
do Acre – projeto do qual fui Relator –, a proposta de
vedar a participação de pessoas jurídicas no financiamento de campanhas eleitorais. Defendi a proposta do
Senador Jorge Viana.
A experiência tem mostrado que o forte dessas
contribuições é feito por empreiteiras, construtoras e
pelas instituições do sistema bancário, com possíveis
consequências negativas para o País no pós-campanha eleitoral.
Avalio que as pessoas jurídicas somente poderiam
contribuir para o Fundo Partidário, o Fundo Especial
de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, pois,
desta forma, todos os partidos políticos seriam beneficiados com o aporte de recursos, de acordo com a
regra do art. 41-A da Lei n° 9.096/95, que estabelece
que 5% do total do Fundo Partidário serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos aptos que tenham seus estatutos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral; e 95% do total do Fundo
Partidário serão distribuídos a eles na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a Câmara
dos Deputados.
Eu, sinceramente, seria até a favor de uma mudança nessas proporções, quem sabe aumentar esses
5%, que será igualitário, para, eventualmente, 10% ou
mais, ficando algo como 90% para os partidos políticos já existentes com representação na Câmara dos
Deputados.
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Também, com o compromisso de coibir o abuso
do poder econômico no processo eleitoral, além da vedação à contribuição das pessoas jurídicas, considero
muito importante que seja colocado um limite claro às
contribuições das pessoas físicas. Na Comissão de
Constituição e Justiça, propus ser de R$1.700,00, valor que equivale a, aproximadamente, o limite de rendimentos isentos de tributação do Imposto de Renda
de Pessoa Física.
O movimento por eleições limpas e pelo combate
à corrupção tinha proposto um limite de aproximadamente R$700,00. Entretanto, no diálogo com diversos
Senadores, ponderaram que seria mais adequada uma
quantia da ordem de R$1,7 mil por pleito. Isso significa, por exemplo, que, no ano que vem, nas eleições
de 5 de outubro de 2014, haverá cinco pleitos, os pleitos para Deputado Estadual, para Deputado Federal,
para Governador, para Senador e para Presidente, e
que, então, haverá um limite de R$1,7 mil para cada
pessoa física por pleito.
Outro ponto que considero de fundamental importância é o que trata da transparência nas doações
para as campanhas eleitorais. Acerca dessa matéria,
apresentei, juntamente com a Senador Pedro Taques,
do PDT do Mato Grosso, emenda para que os partidos
políticos, as coligações e os candidatos divulgassem,
pela internet, na sua própria página eletrônica, todos
os recursos e doações que tenham recebido para o
financiamento das campanhas eleitorais, nos dias 15
de agosto, 15 de setembro e no sábado que antecede
o domingo das eleições. O candidato que não cumprisse tal preceito teria seu registro cassado.
Notem bem que a transparência quanto às contribuições de pessoas jurídicas e de pessoas físicas
e quanto ao financiamento público de campanha, ao
longo das eleições, não só após a realização das eleições ou, muitas vezes, no ano seguinte, permitiria que
os eleitores, a opinião pública e a Justiça Eleitoral percebessem se, porventura, algum candidato ou partido
estaria gastando muito mais que as contribuições efetivamente realizadas. Ademais, poderá cada pessoa
comparar bem como é a natureza do financiamento
e o quanto cada candidato e cada partido estão recebendo de contribuição, tendo em conta seu ideário,
suas proposições, seu procedimento.
Esse dispositivo permitiria ao eleitor acompanhar, por intermédio da internet, da Rede Mundial de
Computadores, a prestação de contas da campanha
eleitoral de cada candidato, seja do dispêndio realizado
ou da captação de recursos financeiros, bem como de
outras formas de contribuição material. Sendo assim, o
eleitor poderia avaliar a compatibilidade dos recursos
financeiros que recebem os candidatos e os gastos que
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realizam durante a campanha eleitoral com o objetivo
de divulgar e promover sua candidatura.
Desse modo, pode o cidadão ter esclarecimentos quanto ao comportamento de cada candidato em
termos de compromisso com a verdade e à dimensão
da influência do poder econômico em sua candidatura,
Senador Capiberibe.
O Senador João Capiberibe é um campeão na
luta por transparência.
Com a transparência em tempo real das doações,
na medida em que todas as contribuições efetivamente realizadas forem divulgadas de forma transparente
durante a eleição, poderão os eleitores detectar com
maior facilidade eventual utilização de caixa dois que
se reflita em gastos de campanha muito maiores do
que as contribuições registradas.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em 2005 e, depois, em 2012, apresentei proposições com esse mesmo objetivo – o
Projeto de Lei do Senado nº 283/2005 e o Projeto de
Lei do Senado nº 280/2012 –, qual seja a instituição
da prestação de contas em tempo real pelos candidatos durante a campanha eleitoral. O projeto de 2005
não foi apreciado pela CCJ, sendo arquivado ao final
da 53ª Legislatura, em janeiro de 2011. O projeto de
2012 está na CCJ, há mais de um ano, aguardando a
designação de um relator, e já pedi ao Senador Vital
do Rêgo que pudesse logo designá-lo.
Considerando as aspirações da sociedade brasileira por mais transparência nas ações políticas,
conforme ficou patente nas numerosas manifestações
por todo o Brasil, avalio, ao analisar os primeiros votos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal na ADI nº
4.650, que o Parlamento deve retomar o assunto, de
modo a dar uma resposta mais amadurecida à sociedade brasileira.
Eu gostaria aqui de registrar que acabo de receber
a informação de que o Ministro Antônio Dias Toffoli votou
também contra a contribuição das empresas, portanto
acompanhando o Relator. Neste caso, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal parecem perceber melhor o
sentimento da população sobre a interpretação correta
da Constituição em relação a nós, Senadores.
Felizmente, diversos Senadores aqui votaram a
favor do fim das contribuições de pessoas jurídicas.
Ouvi argumentos na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania de que isso inviabilizaria a campanha. Ora,
na medida em que a vedação de contribuições de pessoas jurídicas se der igualmente para todos, teremos
meios muito mais democráticos de financiamento da
campanha pela combinação do financiamento público
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de campanha, porque haverá uma parte que poderá
até ser aumentada e outra parte referente à contribuição de pessoas físicas.
Quero aqui lembrar um exemplo interessante,
que foi a primeira campanha, em 2008, do Presidente Barack Obama, que conseguiu uma extraordinária
contribuição de maneira aberta e transparente, através
da internet, de pessoas que contribuíram de maneira
modesta com US$10, US$20, US$100. Assim, uma
rede extraordinária de pessoas físicas, de cidadãos,
entusiasmou-se pela campanha e contribuiu com a
maior parte do financiamento da campanha do Presidente Barack Obama, que, inclusive, preferiu não receber a contribuição do Poder Público, o financiamento
público. Ele preferiu principalmente a contribuição de
cidadãos, de pessoas físicas, e teve um extraordinário
resultado, um resultado positivo.
Vou aqui me dirigir ao meu querido Líder Wellington Dias. O meu caro Líder Wellington Dias dá uma
entrevista ali no canto.
Quem sabe, Senador Wellington Dias, hoje, possamos fazer uma sugestão no nosso encontro nacional
do Partido dos Trabalhadores, para que o PT possa
dar o exemplo e abrir mão disso, tendo em vista esses resultados, convidando todos os partidos políticos
a agirem da mesma forma e de maneira consistente
com o que aqui votamos? Quem sabe possamos abrir
mão das contribuições de pessoas jurídicas, transmitindo a todos os demais partidos que essa seria uma
ótima iniciativa?
Muito obrigado, Presidente Mozarildo Cavalcanti.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs.,
Senadoras e Senadores, quero aqui hoje falar sobre
um tema que vem afligindo milhões de brasileiros: os
planos de saúde privados.
O ranking de atendimentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) demonstra que nos últimos 12 anos o setor de planos de
saúde foi o mais problemático para os cidadãos que
procuraram a entidade.
A Constituição Federal brasileira determina a
saúde como um direito social e o Estado tem o dever
de garantir seu acesso universal e igualitário, o que em
tese, deveria ser feito pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), devidamente financiado de forma a assegurar
os direitos previstos.
A participação da iniciativa privada na saúde
deveria funcionar de forma complementar ao sistema
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público. No entanto, com a enorme deficiência do SUS,
proliferaram-se planos de saúde que, conforme constatado pelo IDEC, não atendem seus consumidores
de forma adequada.
Da Organização Mundial de Saúde (OMS), o relatório ‘Estatísticas de Saúde Mundiais de 2011’ constatou que o brasileiro gasta mais com saúde do que
o poder público. A iniciativa privada fica com 56% dos
gastos, contra 44% da fatia do governo.
O mesmo relatório constata que do grupo de países com modelos públicos de atendimento de acesso
universal, o Brasil é o que tem a menor participação
do Estado.
Os planos de saúde contam hoje com mais de 48
milhões de consumidores e estão longe de representar o acesso à saúde constitucionalmente garantido a
toda à população brasileira.
É uma parcela grande de consumidores de um
setor que cresce a cada ano, apesar de não entregar
o produto tal qual ele foi vendido.
A má prestação desses serviços reflete-se cada
vez mais no encaminhamento dos consumidores de
planos ao SUS, sem que sequer haja o correto ressarcimento deste.
Pesquisa do Datafolha, divulgada em outubro
passado, constatou que 79% das pessoas que têm
planos de saúde enfrentaram problemas ao acionar
as operadoras nos últimos dois anos. Além disso, 30%
declararam que recorreram ao SUS ou ao atendimento
particular por falta de opções de atendimento no plano.
De outro lado estão as clínicas e os médicos,
que também acumulam queixas sobre a prestação
dos planos. Em entrevista ao jornal ‘A Tarde’, concedida em 15 de setembro, o presidente do Sindicato dos
Médicos da Bahia (SINDIMED), Francisco Magalhães,
destacou o valor irrisório pago aos profissionais pelos
planos de saúde: entre R$ 30 e R$ 100 por consulta.
Soma-se a essa informação o fato de que o retorno do paciente para apresentar resultados de exames
é gratuito, o que tem gerado dificuldade na manutenção de clínicas.
A conseqüência é a migração destes profissionais
das operadoras de saúde para o atendimento particular.
O que também gera ônus à população: em consultórios
particulares, especialistas chegam a cobrar entre R$
100 e R$ 800 por uma consulta. Nesses casos, também fica a cargo do paciente o custeio dos exames.
O cenário, que pode ser chamado de recente, é
conseqüência do colapso da saúde pública e do estímulo do Estado para o desenvolvimento do setor privado.
Na última década, os pacientes passaram a utilizar seus parcos recursos para financiarem seus próprios planos de saúde, em busca de atendimento mais
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célere em instituições capazes de suprir seus anseios
de assistência médico-hospitalar com qualidade, a despeito de continuarem a pagar por uma saúde pública.
No início desse ano, o Ministério da Saúde divulgou novas medidas adotadas pela Agência Nacional
de Saúde (ANS) para a fiscalização das operadoras
de planos de saúde. O monitoramento da ANS objetiva retirar empresas que não têm condições de atuar
no mercado.
Em 2012, 356 planos de 56 operadoras foram
suspensos, sendo impedidos de comercializaram no
setor. A maioria porque resultou no descumprimento
de prazos máximos para realizar consultas, exames
e cirurgias.
Em novembro último, a ANS anunciou a suspensão da venda, por três meses, de mais 150 planos de
saúde, administrados por 41 operadoras. Segundo a
agência, essa suspensão beneficia 4,1 milhões de
consumidores, que já contrataram esses planos mais
reclamados. Em agosto desse ano já haviam sido suspensos 212 pianos de 21 operadoras.
Os números não são pequenos! Desde que a
ANS começou o monitoramento trimestral das operadoras de saúde a partir das reclamações de beneficiários, no início de 2012, 700 planos de saúde de
95 operadoras tiveram as vendas suspensas por não
terem corrigido as irregularidades que provocaram as
queixas dos usuários.
O trabalho de fiscalização que vem sendo feito
pela ANS, autarquia que regula o setor de planos de
saúde, é muito importante, mas não tem sido suficiente.
Muitas vezes, a Agência demonstra-se conivente com
diversas práticas das operadoras que fere os direitos
dos consumidores garantidos pela Lei n° 9656/98 e
pelo Código de Defesa do Consumidor.
Um exemplo de falha na regulação está na omissão regulatória sobre valores de reajustes dos planos
coletivos, que, segundo dados do IDEC, são contratados por mais de 37 milhões de cidadãos, que representam cerca de 77% do total de consumidores de
planos de saúde.
No topo da lista de reclamações por parte dos
usuários, os planos de saúde vêm trazendo também
grandes demandas ao Judiciário.
Além do descumprimento de prazos, negativa de
cobertura, ausência de rede de atendimento ao cliente,
período de carência, etc, o aumento abusivo da mensalidade na faixa etária dos beneficiários, principalmente
quando ultrapassam os 60 anos, tem gerado milhares
de causas judiciais por parte dos usuários, contra as
seguradoras.
Com o avanço da idade, é natural que as pessoas fiquem mais propensas a doenças, razão pela qual
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necessitam, com maior freqüência, utilizar os serviços
dos planos de saúde.
Referida situação, por si só, gera motivo para que
as seguradoras onerem ainda mais seus clientes idosos,
os quais contribuíram durante toda a vida e, justamente, no momento em mais necessitam, são deixados de
lado por motivações financeiras e econômicas.
Muitas vezes, a elevação dos valores cobrados
pelas seguradoras é tão desproporcional, que alguns
consumidores idosos acabam por se descredenciarem
de seus seguros-saúde.
A Lei Federal n° 9.656/98, a qual dispõe sobre
planos e seguros privados de assistência à saúde,
permite, em seu artigo 35-E, o reajuste em razão da
faixa etária, com algumas restrições.
A Lei estipula que, mesmo nos casos em que a
idade foi implementada antes da vigência da Lei dos
Planos de Saúde, por disposição expressa do artigo
35-E desse diploma legal, a variação da contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60
anos de idade, está sujeita à prévia autorização da
Agência Nacional de Saúde, órgão fiscalizador.
Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em três décadas, as mensalidades devem
aumentar, em média 163,5% acima da inflação, caso
o setor siga o mesmo comportamento dos últimos 10
anos.
Com isso, o comprometimento da renda dos
beneficiários chegaria a 66%. Trazendo esses dados
para a realidade, ao considerarmos o contribuinte que
ganha um salário mínimo de 678 reais mensais, esse
custo giraria em torno de 400 reais ao mês.
É a típica situação em que somente resta a opção do Sistema Único de Saúde, que conta com uma
fila de espera de, no mínimo, 6 meses para a realização de exames, como é o caso do Hospital de Base
de Brasília, capital do país.
Para concluir, destaco dado de uma pesquisa
realizada pelo Datafolha, que considero emblemático:
Das pessoas que hoje não estão ligadas a nenhuma
operadora, 43%, quase metade delas, já possuíram
planos de saúde, mas optaram por deixar de pagar
pelo serviço.
Em comparação a pesquisa anterior realizada
pelo instituto, a procura por atendimento na rede pública cresceu 50%. O motivo levantado pelo Datafolha foi
a falta de opção de atendimento por meio dos planos.
De acordo com a pesquisa, o grupo que recorreu ao sistema público passou de 15% em 2012, para
22% em 2013.
A principal queixa ouvida pelos pesquisadores
do Datafolha diz respeito à lotação das salas de espera dos prontos-socorros, demora no atendimento,
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dificuldades em agendar exames e obter diagnósticos,
falhas no pronto atendimento e a demora ou negativa
em autorizar exames mais complexos junto aos planos de saúde.
Era o que eu tinha a dizer!
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/
PDT – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemorei neste plenário, faz alguns meses, ao lado dos Senadores Walter
Pinheiro, Lídice da Mata e vários Deputados baianos,
a criação de mais uma Universidade em nosso estado.
Comemoração justa. Festiva. A Universidade
do Sul da Bahia irá criar as vagas que os estudantes
baianos tanto esperaram. Vivemos num estado com
um número ainda muito pequeno de universidades
governamentais.
No dia 28 de outubro a CNI – a Confederação
Nacional da Indústria – divulgou uma pesquisa em que
ouviu seus associados: os empresários brasileiros.
E a constatação dessa pesquisa nos remete a
uma reflexão importante, diria até fundamental.
Até que ponto uma política educacional correta
para o Brasil deve se apoiar no investimento governamental prioritário no ensino superior?
Pois a pesquisa da CNI demonstra que o empresariado brasileiro descobriu o óbvio. Jovens formados
em cursos técnicos e universitários não podem ser
contratados porque não sabem o mínimo de Língua
Portuguesa e Matemática. Não atendem aos requisitos
mínimos de conhecimento exigidos por essas empresas.
Essa constatação não é nova, mas compete uma
ação corretiva.
Todos os indicadores educacionais, a cada dia
que passa, mostram mais e mais essa realidade. A
participação dos estudantes brasileiros no PISA – um
programa de avaliação internacional – divulgado há
poucos dias comprova essa tese. Estamos longe, muito longe dos países em que a educação é prioridade.
Numa comparação com o exame de 2009 o Brasil
piorou em leitura e ficou 89 pontos abaixo da média
dos países da OCDE – a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – da qual o
Brasil faz parte.
Continuamos com o nível abaixo da média em
Ciências.
E crescemos um pouquinho em Matemática. Um
pouquinho. Porque segundo uma avaliação simples,
dois em cada três estudantes brasileiros não consegue
resolver questões simples, em que se exige dedução
direta da questão e pior, esses estudantes não conseguem fazer exercícios simples de percentuais, frações
e muito menos interpretar gráficos.

1040

94090 Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Percebe-se por aí, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senhores que o nosso estudante – e consequentemente o profissional que ele será no futuro -não
tem uma base mínima de conhecimento.
A base que é cobrada pelos nossos empresários, de saber um mínimo de Língua Portuguesa e de
Matemática.
Acontece que estamos tentando construir a casa
a partir do telhado e todo o mundo sabe que isso é
impossível.
O país precisa investir em educação básica de
qualidade.
É fundamental melhorar a qualidade dos nossos
professores, valorizando o seu trabalho e dando-lhes
condições para ensinar de forma eficiente.
É preciso mudar o ensino brasileiro urgentemente.
Está muito claro que as experiências mais recentes não deram resultado. Não é possível que aceitemos
que um aluno passe de ano sem que tenha aprendido
o mínimo e seja avaliado pela escola.
Por isso sou contra essas filosofias novas que
não cobram desempenho dos estudantes nem dos
seus mestres. O ensino é uma oportunidade de crescimento. E para saber quem cresce ou não é preciso
que haja parâmetros. Portanto é preciso avaliar. Quem
não conseguir o desempenho, estuda de novo e tenta
garantir o sucesso no ano seguinte.
Não é possível aceitar que ao fim do segundo
grau um aluno brasileiro não tenha a capacidade de
ler e interpretar um livro; por mais simples que seja.
Que um aluno brasileiro, ao fim do segundo grau
não saiba fazer uma simples regra de três, ensinada
nas primeiras séries.
Podemos formar bons técnicos. Temos boas escolas técnicas. Mas precisamos fazer com que os nossos
jovens cheguem ao ensino técnico sabendo o mínimo.
O problema é que nem esse mínimo se consegue.
Porque a escola é ruim. Porque o professor ganha
pouco e principalmente, não tem educação continuada na formação para o magistério. Em conseqüência
exige-se pouco de nossos alunos.
O industrial brasileiro, o empresário que investe num mundo cada vez mais desenvolvido tecnologicamente, precisa de técnicos competentes e bem
formados, obviamente detectou o problema que nós,
autoridades, teimamos em não enxergar e não aceitar.
E direito previsto na Constituição ter acesso ao
ensino. Mas é dever do Estado cobrar desse cidadão
que faça bom uso do benefício que recebe: a educação.
A história dos países que mais se desenvolveram
nos últimos anos e dos que estão no topo, na história,
passa pela educação.
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Se observarmos a história dos Estados Unidos
da América e sua liderança tecnológica, certamente
vamos perceber que houve um investimento maciço
nas escolas de engenharia e no incentivo ao desenvolvimento dos projetos de seus engenheiros.
E se observarmos a posição obtida pelo Brasil
no PISA, veremos que o país que mais se desenvolve no mundo é a China. Foram os chineses os grandes vencedores desse exame. Seus alunos foram os
melhores em Matemática. Ao contrário do Brasil, que
melhorou e teve um ou dois por cento dos melhores
de matemática, os chineses tiveram cerca de 80 por
cento dos melhores.
Coréia e China são exemplos de desenvolvimento. E entre os principais fatores que impulsionaram o
desenvolvimento desses dois países está o investimento em educação.
A educação básica, séria, competente é libertadora. Jamais iremos superar os nossos gigantescos
contrastes se não patrocinarmos a emancipação efetiva
dos brasileiros das trevas da ignorância e da barbárie.
Em junho deste ano, vários brasileiros foram
às ruas reclamar dos nossos estádios e da Copa do
Mundo. E pediram mais hospitais, mais escolas e menos estádios.
No fim da semana que passou, em Joinville,
Santa Catarina assistimos a uma cena dantesca, nas
arquibancadas da Arena local. E parece, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores,
que é exatamente disso que se trata. Tivéssemos mais
educação e menos estádios, certamente não teríamos
aquelas cenas plenas de barbarismo e ignorância num
mesmo palco.
Precisamos de brasileiros pensantes, cidadãos
que sejam protagonistas do desenvolvimento e do cuidado com as nossas riquezas.
Sabemos que algumas ações estão sendo encaminhadas, como a intenção do governo de reservar
parte dos recursos do pré-sal para a educação. Não
podemos negar que o nosso Senado age seriamente
ao avaliar, com cuidado, as metas propostas do PNE,
o Plano Nacional de Educação que tramita nesta casa.
Mas também somos chamados a resolver o problema da educação de base com urgência. O pré-sal
ainda é uma realidade depositada no fundo do oceano. E não podemos permitir que nossa educação
permaneça adormecida mais dois, quatro, 10 anos
no fundo do poço.
Temos que agir. E já.
Precisamos começar, pelo princípio, com as creches, para que os pais possam ter a dignidade de um
emprego, sabendo que seus filhos estão protegidos e
encaminhados.
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Não podemos permitir que ano a ano senadores
venham a esta tribuna reclamar que ainda em 2009, o
brasileiro de 15 anos de idade tinha, em média, apenas 7,5 anos de estudo. Que a maioria não conseguiu
concluir o ciclo fundamental obrigatório, direito que está
previsto na nossa Constituição.
Mas é preciso mais. Que ele, ao ultrapassar a
fase fundamental seja capaz de ler um livro, ou um
texto simples e compreendê-lo integralmente.
Que esse estudante apreenda as operações básicas de matemática e possa ser avaliado competentemente. Que esse tempo de estudos propicie conhecimento, habilidade, capacidade de pensar, de criar
e criticar. A capacidade de ser cidadão com todos os
seus direitos e deveres garantidos.
Tenho dito que cada dia perdido em educação é
um dia perdido no futuro.
Caso contrário, continuaremos empurrando o
progresso brasileiro, a oportunidade de desenvolvimento e o nosso sucesso internacional, para o infinito.
Temos um potencial imenso de riquezas a explorar. Mas precisamos despertar um outro potencial,
ainda mais rico e de possibilidades ainda mais amplas:
que é a inteligência e o conhecimento. Essa riqueza,
só pode ser explorada com educação.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, colegas educadores de todo o país, a
população de Roraima foi sacudida por um vendaval de
violências, no final de novembro, protagonizadas por
presos, que fugiram da Penitenciária Agrícola Monte
Cristo (PAMC), localizada em Boa Vista, nossa capital. Amedrontados e sentindo-se sozinhos, internautas
usaram as redes sociais para denunciar a situação de
insegurança pública e cobrar dos administradores públicos ações imediatas.
Não foi por menos nem foi a primeira vez que
este cenário de medo, apreensão e tensão se instalou em nosso Estado. Na única penitenciária existente
em Roraima já foram registrados, só este ano, mais de
130 focos de fugas de presos perigosos. Com as fugas
recentes, a onda de ataques a bancos, supermercados, restaurantes, bares, postos de gasolina e até a
domicílios, com assaltos à mão armada e assassinatos
em plena luz do dia, colocou a cidade em polvorosa.
Os comerciantes e seus trabalhadores foram os
que mais sofreram com as ações criminosas dos foragidos que, rebelados, em motins e foragidos da Penitenciária Agrícola Monte Cristo, transformam nossa
capital em um verdadeiro faroeste, pondo a população
em pânico.
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De acordo com o noticiário local, em Boa Vista,
os fugitivos cometeram roubos, assaltos, estupros e
assassinatos. Conforme a polícia, cerca de 80% dos
crimes registrados naquele período na capital, deveram-se às ações dos fugitivos da penitenciária.
Quando o tumulto explodiu, na tentativa de demonstrar reação à criminalidade, as polícias civil e
militar se juntaram e, numa ação integrada, buscaram
restaurar a ordem. Depois de muita negociação, conseguiram conter os protestos, fizeram uma revista dentro
do presídio, apreenderam bebidas, armas brancas e
drogas e anunciaram para a população, que a calma
voltou a reinar.
Em outra tentativa de mostrar força e reação, o
governo do Estado anunciou a compra de aproximadamente R$ 400 mil em munições de diversos calibres,
a aquisição de 36 espingardas calibre 12, para suprir
as necessidades das equipes de vigilâncias nos presídios de Roraima.
Vale destacar que o Governo do Estado de Roraima dispõe ainda de R$ 6 milhões, fruto de convênio
firmado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para comprar cerca de 50 viaturas de
polícia. Há, também, a previsão de investimento de R$
2,3 milhões na aquisição de equipamentos de rádio,
transmissores e construção de torres, e a instalação de
20 câmeras na zona Oeste de Boa Vista, para detectar
os crimes de tráfico de drogas na capital.
Roraima foi um dos últimos estados a assinar o
termo de adesão ao programa Crack, É Possível Vencer, lançado em 2011, pelo Governo Federal, com um
orçamento de R$ 4 bilhões. Medida mais que acertada. O Brasil tem 370 mil usuários regulares de crack
e similares espalhados nas 26 capitais e no Distrito
Federal do país, conforme dados revelados por duas
pesquisas, “Estimativa do número de usuários de crack
e/ou similares nas capitais do país” e “Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil”, realizadas pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ligada ao Ministério
da Saúde em parceria com a Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça.
Com o apoio do governo federal, o Governo do
Estado de Roraima já capacitou vários profissionais
nas áreas de segurança, saúde e ação social. Também
com o apoio do governo federal, Roraima ganhou uma
casa de acolhimento transitório para tratar de pacientes sem parentes. Em outubro, policiais de Roraima
foram treinados para fazer patrulhamento de rotina,
abordagens e operações policiais com o uso de embarcações, nas fronteiras de nosso Estado.
Todo o aparato voltado a melhor aparelhar o Estado ainda é insuficiente para combater a criminalidade
que vem aumentando e causando impactos que exi-
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gem do Poder público, ações estratégicas, programas
e muita determinação. Queremos o desenvolvimento
econômico, social e estrutural de nosso Estado. Mas
não podemos ficar reféns da criminalidade, do tráfico
e da insegurança.
As fugas em massa ocorridas, por estes dias,
na Penitenciária da capital demonstraram que nosso
sistema prisional precisa de atenção e de medidas
urgentes que coibam a ação de presos, ocupados tão
somente em espalhar o terror.
Precisamos de governos preocupados em solucionar os problemas que afligem a população, especialmente aqueles ligados à segurança pública. Um
governo que se preze, precisa ter a segurança pública
como uma de suas prioridades.
Por enquanto, pelo que vemos, esta não é a lógica da administração atual. Temos em nosso Estado,
um presídio em que as condições de precariedade é
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a marca maior. No PAMC não tem, por exemplo, cercas elétricas, monitoramento eletrônico ou vigilância
nas guaritas.
Fica, portanto, aqui, o registro de nossa denúncia,
não somente da insegurança que afeta a população
de Roraima, mas também, de nossa cobrança por soluções urgentes frente à criminalidade que teima em
campear em nossa terra.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar,
a Presidência vai encerrar os trabalhos desta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 39 minutos.)
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Ata da 228ª Sessão, Não Deliberativa,
em 13 de dezembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Vanessa Grazziotin, dos Srs. Paulo Paim, Mozarildo Cavalcanti e Pedro Simon
(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às
12 horas e 15 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Sobre a mesa pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Os pareceres lidos vão
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu
o Ofício nº 164, de 2013, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos
Projetos de Decreto Legislativo nºs 165, 179, 209,
211, 217, 224, 226, 228, 230, 237, 238, 241, 242, 244,
245, 246, 250, 251, 252, 258, 260, 265, 268, 272, 288,
293, 300, 322, 331 e 339, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 164/2013 – CCT
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativi
nº 165, 179, 209, 211, 217, 224, 226, 228, 230, 237,
238, 241, 242, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 258, 260,
265, 268, 272, 288, 293, 300, 322, 331 e 339 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Zeze Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº
164, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.531, de 2013, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 69, 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 (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 212 e 215, de 2013, do Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando, respectivamente, a deliberação pela declaração
de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara
nº 15 e 21, de 2013.
São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 212/2013/CE
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico
a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou,
em caráter terminativo, na reunião realizada nesta
data, pela Prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2013, de autoria de Sua Excelência
o Senhor Deputado Andre Vargas, que "Denomina
Rodovia Cecílio do Rego Almeida o trecho da BR277 entre as cidades de Paranaguá e Curitiba, no
Estado do Paraná"
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente Eventual no exercício da presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Ofício nº 215/2013/CE
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela Prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara nº
21, de 2013, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Deputado João Dado, que "Denomina Trevo Rodoviário Alcides de Freitas Assunção o trevo localizado na
BR-153 que acessa a cidade de Bady Bassit, Estado
de São Paulo"
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente Eventual no exercício da presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Com referência aos Ofícios
nºs 212 e 215, de 2013, as matérias serão incluídas
em Ordem do Dia oportunamente, a fim de serem declaradas prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334
do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 322, de 2013, do Presidente da Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo, comunicando
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de
Lei do Senado nº 622, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 322/2013-CDR/PRES
Brasília, 11 de dezembro de 2013
Assunto: Decisão Terminativa – Turno Suplementar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 91,
combinado com o art. 284 do Regimento Interno do
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que em
Reunião Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão, em Turno Suplementar, adotou definitivamente
o Substitutivo do Senador Benedito de Lira ao Projeto
de Lei do Senado nº 622, de 2011, que "Altera a Lei
nº 12.249, de 11 de junho de 2010, para modificar os
parâmetros de renegociação das dívidas oriundas de
operações de crédito rural lastreadas em recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE", de autoria da Senadora Lídice da Mata
Respeitosamente, – Senador Inácio Arruda,
Vice-Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDR.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº
322, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2010,
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera a
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, para
estabelecer a possibilidade de subscrição eletrônica para apresentação de projeto de lei de
iniciativa popular; e
– Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2011,
do Senador Humberto Costa, que altera o art.
16 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para
regular aspectos processuais da medida de indisponibilidade de bens.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu
o Ofício nº 420, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação
de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 517,
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de 2011 (tramitando em conjunto com os Projetos de
Lei do Senado nºs 405 e 434, de 2013).
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 420/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 11 de dezembro de 2013
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão
deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do
Substitutivo, de autoria do Senador Vital do Rêgo, ao
Projeto de Lei do Senado nº 517, de 2011, de autoria
do Senador Ricardo Ferraço, que "Institui e disciplina
o uso da mediação como instrumento para prevenção
e solução consensual de conflitos".
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício
nº 420, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o
encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência comunica
às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está
convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 16 de dezembro do corrente,
segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado
Federal, em memória dos 25 anos da morte do líder
seringueiro Chico Mendes.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o
Aviso 1.727, de 12 de dezembro de 2013, do Ministro
de Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento
nº 997, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu
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os seguintes ofícios do Ministro de Estado das Comunicações:
– Nº 108, de 11 de dezembro de 2013, com
resposta ao Requerimento nº 1.184, de 2013,
de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 109, de 11 de dezembro de 2013, com
resposta ao Requerimento nº 1.186, de 2013,
de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 110, de 11 de dezembro de 2013, com
resposta ao Requerimento nº 1.183, de 2013,
de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Hoje é sexta-feira, dia 13 de
dezembro de 2013, Senadora Ana Rita e Senador Paim,
e o Partido dos Trabalhadores encontra-se, neste final
de semana, em congresso, o Partido do número 13.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES. Fora do microfone.) – E é aniversário do Senador
Anibal hoje.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – E é aniversário do Senador
Anibal. Então, queremos desejar muitas felicidades e
saúde para esse querido companheiro de todos os
Senadores e Senadoras, Senador Anibal Diniz, do
Estado do Acre.
Como primeiro orador inscrito, porque fizemos
aqui uma troca, uma permuta, falará o Senador Paim.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senadora Vanessa e Senadora
Ana Rita, por terem assegurado que eu falasse neste
momento.
Eu, naturalmente, também quero cumprimentar
o nosso Senador Anibal Diniz. Muita felicidade, muita saúde, que esta data seja uma daquelas que ele
possa repetir, festejar com os seus durante décadas,
décadas e décadas.
Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, nós, aqui
na Casa, já conseguimos assinaturas – a Senadora
Vanessa assinou, a Senadora Ana Rita assinou e eu
assinei – para a CPI de combate de assassinato de
jovens no Brasil. Há uma grande proporção: de cada
dez jovens assassinados, oito são negros.
Cumprimento a Senadora Lídice da Mata pela
iniciativa dessa CPI, que já foi lida no Plenário pelo
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Presidente Renan Calheiros, que indica inclusive que
eu e ela façamos um entendimento sobre a presidência e a relatoria. E isso já está sendo feito com a maior
tranquilidade. A preferência sempre será da Senadora
Lídice da Mata, que é a autora do pedido da CPI.
Vim falar deste tema, divulgando aqui uma pesquisa feita pelo Ipea.
Sr. Presidente, recentemente o Ipea publicou
uma nota técnica, de autoria de Daniel Cerqueira e
de Rodrigo de Moura, com o título Vidas Perdidas e
Racismo no Brasil.
Essa nota deve ser lida em conjunto com outros
três estudos publicados nos últimos anos. Refiro-me
aos estudos Mapa da Violência 2011: os jovens do
Brasil, Mapa da Violência 2012: a cor dos homicídios
no Brasil e Mapa da Violência 2013: homicídios e juventude no Brasil.
O que essas pesquisas mostram e descrevem,
Srª Presidente, é uma realidade assustadora. É como
se estivesse em curso no País um verdadeiro processo
de extermínio da população jovem negra.
Para começo de conversa, é bom lembrar que,
apesar de tanta discussão sobre o tema, o tratamento
da violência com relação aos negros é muito pessimista.
Os estudos apontam para o fato de que, nos últimos dez anos, a verdadeira epidemia de violência que
tomou conta do País desde os anos 1980 foi estancada.
Em muitos lugares, inclusive, houve uma redução até interessante dos índices de violência. Porém,
apenas torna mais grave e preocupante o aumento da
violência que atinge especificamente os jovens, em
especial os negros no Brasil.
O que o estudo mostra – eu quero resumir – é
que a violência até diminuiu no geral, mas aumentou,
infelizmente, contra os jovens negros.
O estudo Mapa da Violência 2011: Os Jovens do
Brasil é categórico.
Podemos observar que, mesmo com grandes
diferenças entre as Unidades federadas, a tendência geral desde 2002 é: queda no número
absoluto de homicídios na população branca
[o que é muito positivo. Mas onde é que está
o negativo?] e aumento na população negra.
De fato, Srª Presidenta, entre 2002 e 2008, o
número de vítimas não negras caiu de 18.852 para
14.650, uma queda da ordem de 22,3%, que vem se
ampliando. Isso é muito positivo. Agora, vamos ver o
lado negativo.
Já entre os negros, as vítimas de homicídio passaram de 26.915 para 32.349. Ou seja, houve um acréscimo de 20,2%, aumentando ainda mais o abismo que
sempre existiu entre o número de vítimas levando em
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conta o quesito cor. Entre quem não é negro, houve
uma queda de 20%. Entre quem é negro, aumentaram
os homicídios em 20%. Se somarmos, o resultado vai
dar quase 40%.
Em 2005, por exemplo, morreram proporcionalmente 81,1% mais negros do que brancos. Em 2008,
morreram 120,8% mais negros do que não negros,
chegando o índice, em 2011, a incríveis 153,4%.
Srª Presidente, o ponto de inflexão que temos a
avaliar é onde começa a se abrir o fosso entre negros
e não negros vítimas da violência, que ocorre por volta
dos 12 anos de idade. Até então, as estatísticas não
apontam um viés racial nas vítimas de violência. É justamente nesse momento de entrada na adolescência
que há um verdadeiro surto homicida, com a violência
crescendo enormemente até os 20 ou 21 anos de idade. Isso vale para toda a população, branca ou negra.
Mas se esse crescimento já é intenso, entre os
negros é marcadamente mais elevado. Entre os 12 e
os 21 anos de idade, as taxas para a população não
negra aumentam 29 vezes (passam de 1,3 para 37,3
homicídios em cada 100 mil). Já para os negros passam de dois para 89,6, aumentando 46 vezes.
A vitimização de jovens negros, ou seja, a diferença proporcional entre negros e não negros no número
total de vítimas de homicídios, cresceu de 71,6%, em
2002, para 237,4% em 2011.
Isso gera um impacto relevante na expectativa
de vida dos brasileiros: o simples fato de nascer negro
faz com que o indivíduo perca 1,73 ano de expectativa de vida por causa unicamente do fator “morte por
pela cor da pele”.
Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do
País, essa perda pode chegar a quatro anos. Ele tem
quatro anos a menos do que aquele que não é negro
com a mesma idade.
Há, portanto, um problema que afeta especialmente a população jovem e negra. Os números mostram,
de forma forte, dura, que há uma mortalidade seletiva.
Isso é muito, muito grave em todos os sentidos.
Nós não queremos que jovem nenhum seja assassinado, nem branco, nem negro, nem índio, por
exemplo. Mas é um problema real, é agudo e exige
uma atenção toda especial. Por isso a CPI que com
a Senadora Lídice da Mata estamos encabeçando
aqui no Parlamento, uma CPI para combater, estudar,
apontar caminhos, investigar o assassinato da juventude brasileira.
Mas, Srª Presidenta, por mais bem sucedidas que
tenham sido as políticas, ainda permanece esse trágico
quadro de mortalidade juvenil, com claro viés racial.
É imperativo, portanto, que ajustemos as nossas
políticas para fazer frente a isso ou que pensemos no-
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vas políticas para enfrentar essa realidade, essa epidemia de violência homicida que está dizimando nossos jovens. É lamentável e o viés racista é condenável
com a mesma intensidade. Por isso é essencial que
entendamos as formas como se articula essa letalidade violenta, dirigida especialmente à juventude negra.
O viés racial sugere, obviamente, uma forte reação de todos nós: brancos, negros, índios contra o
racismo. O recente estudo publicado pelo Ipea, a que
me referi no início, explora justamente essa hipótese,
a de que, se a diferença de fatalidade entre os grupos brancos e negros pode ser explicada a partir de
diferenças econômicas e demográficas, também está
especialmente associada ao racismo.
A conclusão a que chegam os autores do estudo,
a partir de um modelo econométrico que utiliza uma
série de variáveis socioeconômicas como escolarização, emprego e renda, é que as diferenças nessas dimensões, ou seja, as diferenças educacionais, o fato
de estar empregado ou desempregado e as diferenças
de renda, explicam apenas 20%. A outra explicação?
Oitenta por cento são inexplicáveis. Mesmo a falta de
mais anos de estudo e a pobreza não são motivos que
expliquem o assassinato em massa da juventude negra.
A Nota do Ipea diz:
As diferenças socioeconômicas e demográficas
entre negros e não negros, ainda que estejam
associadas às diferenças de vitimização violenta entre esses grupos, conjuntamente, não
são capazes de explicar substancialmente a
variabilidade entre as taxas. Dito de outra forma, o resíduo da equação, ou a parcela não
explicada pelo modelo, é bastante elevado.
Não tem explicação.
Como explicar finalmente esse resíduo que não
é totalmente claro, como apontam os autores? Uma
das hipóteses razoáveis é, muito simplesmente, a resposta: o racismo.
Sr. Presidente, autores da Nota do Ipea mostram
que infelizmente a violência tem haver com a “cor da
pele”.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, porque o meu
tempo aqui... Houve uma cedência das duas Senadoras para que eu pudesse relatar esse fato.
Enfim, nós queremos aqui fortalecer a iniciativa
da CPI.
Já contamos, na CPI, com a Senadora Ana Rita,
o Senador Eduardo Suplicy, a Senadora Lídice da
Mata, a Senadora Angela Portela, a Senadora Vanessa Grazziotin, que também se dispôs a ajudar nessa
CPI. Tenho certeza de que o Senador Mozarildo, se
precisarmos do seu nome, lá estará.
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Mediante os fatos que aqui relatei e agora termino,
eu quero dizer da importância de na semana que vem
nós instalarmos a CPI contra a violência em relação à
juventude brasileira.
Nós queremos combater toda a violência contra
negro, contra índio, contra branco, contra a discriminação, seja religiosa, seja pela orientação sexual, seja
pela idade, seja por deficiência. E esse é caminho. O
caminho para combater os preconceitos é o caminho
da paz, da solidariedade, do amor, do respeito ao outro.
Muito obrigado, Srª Presidenta, eu prometi falar
por cinco, e já falei treze minutos. Obrigado pela tolerância.
Considere na integra, Srª Presidenta.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre violência contra jovens
negros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Recentemente o Ipea publicou uma Nota Técnica, de autoria
de Daniel Cerqueira e de Rodrigo de Moura, com o
título “Vidas perdidas e racismo no Brasil”.
Essa Nota deve ser lida em conjunto com outros
três estudos publicados nos últimos anos: refiro-me
aos estudos “Mapa da Violência 2011: os jovens do
Brasil”, “Mapa da Violência 2012: a cor dos homicídios no Brasil” e “Mapa da Violência 2013: homicídios
e juventude no Brasil”.
O que essas pesquisas constatam e descrevem,
Senhor Presidente, é uma realidade assustadora: é
como se estivesse em curso no País um verdadeiro
processo de extermínio da população negra jovem.
Para começo de conversa, Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores, devemos observar que, apesar
disso, em geral, quando se trata do enfrentamento da
violência no Brasil, as perspectivas inspiram otimismo.
Os estudos apontam para o fato de que, nos últimos 10 anos, a verdadeira epidemia de violência que
tomou conta do País desde os anos 1980 foi estancada.
Em muitos lugares, inclusive, houve uma redução
significativa dos índices de violência.
Isso, porém, apenas torna mais grave e preocupante o aumento da violência que atinge especificamente os jovens, em especial os negros brasileiros.
O estudo “Mapa da Violência 2011: os jovens do
Brasil” é categórico: “podemos observar que, mesmo
com grandes diferenças entre as Unidades Federadas,
a tendência geral desde 2002 é: queda no número
absoluto de homicídios na população branca e de aumento na população negra.”
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De fato, Sr. Presidente, entre 2002 e 2008, o número de vítimas brancas caiu de 18.852 para 14.650
– uma queda significativa, da ordem de 22,3%, e que
vem se ampliando desde então.
Já entre os negros, as vítimas de homicídio passaram de 26.915 para 32.349, ou seja, um crescimento
de 20,2%, aumentando ainda mais o abismo que sempre existiu entre o número de vítimas brancas e negras.
Em 2005, por exemplo, morreram proporcionalmente 81,1% mais negros do que brancos. Em 2008,
morreram 120,8% mais negros do que brancos, chegando o índice, em 2011, a incríveis 153,4%!
É interessante, Sr. Presidente, que o ponto de inflexão, onde começa a se abrir o fosso entre brancos
e negros vítimas de violência, ocorre por volta dos 12
anos de idade.
Até então, as estatísticas não apontam um viés
racial nas vítimas de violência. É justamente nesse
momento de entrada na adolescência que há um verdadeiro surto homicida, com a violência crescendo
significativamente até os 20 ou 21 anos de idade das
vítimas.
Isso vale para toda a população, branca ou negra.
Mas se esse crescimento já é intenso entre os brancos,
entre os negros é marcadamente mais elevado: entre
os 12 e os 21 anos de idade, as taxas para a população
branca aumentam 29 vezes (passam de 1,3 para 37,3
homicídios em cada 100 mil), enquanto que para os
negros passam de 2 para 89,6, aumentando 46 vezes!
A vitimização de jovens negros (ou seja, a diferença proporcional entre negros e brancos no número
total de vítimas de homicídios) cresceu de 71,6% em
2002 para 237,4% em 2011 – bem acima do índice de
vitimização, já absurdamente alto, de 153,4% da população negra em geral naquele mesmo ano.
Isso gera um impacto relevante na expectativa
de vida dos indivíduos: o simples fato de nascer negro
faz com que o indivíduo perca 1,73 ano de expectativa de vida por causa unicamente do fator “morte por
homicídio”.
Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do
País, essa perda pode chegar a 4 anos.
Há, portanto, um problema que afeta especialmente a população jovem e, sobretudo, a população
jovem negra. Os números mostram eloquentemente
que há uma mortalidade seletiva.
Esse problema é real, é agudo e exige uma atenção toda especial. Já vimos que a violência decresceu
na última década, o que indica o sucesso de uma série
de políticas públicas voltadas para a questão.
No entanto, por mais bem sucedidas que tenham
sido essas políticas, ainda permanece esse trágico
quadro de mortalidade juvenil, com claro viés racial.
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É imperativo, portanto, que ajustemos nossas políticas para fazer frente a isso ou que pensemos novas
políticas para enfrentar especificamente essa epidemia de violência homicida que está dizimando nossos
jovens, especialmente os jovens negros brasileiros.
Para isso, é essencial que entendamos as formas como se articula essa letalidade violenta dirigida
especificamente aos negros.
O viés racial sugere, obviamente, uma forte relação com o racismo. O recente estudo publicado pelo
Ipea, a que me referi no início, explora justamente essa
hipótese, a de que, se a diferença de letalidade entre
os grupos brancos e negros pode ser explicada a partir de diferenças econômicas e demográficas, também
está especialmente associada ao racismo.
A conclusão a que chegam os autores do estudo,
a partir de um modelo econométrico que utiliza uma
série de variáveis socioeconômicas como escolarização, emprego e renda, é
que as diferenças nessas dimensões (ou seja, as
diferenças educacionais, o fato de estar empregado
ou desempregado e as diferenças de renda) explicam
apenas 20% do diferencial da taxa de homicídios entre
brancos e negros.
Eu cito a Nota do Ipea: “as diferenças socioeconômicas e demográficas entre negros e não negros,
ainda que estejam associadas às diferenças de vitimização violenta entre esses grupos, conjuntamente, não
são capazes de explicar, substancialmente, a variabilidade entre as taxas. Dito de outra forma, o resíduo
da equação, ou a parcela não explicada pelo modelo,
é bastante elevado.”
Como explicar finalmente esse resíduo não é totalmente claro, como apontam os autores, mas uma das
hipóteses razoáveis é, muito simplesmente, o racismo.
Em outras palavras: dizer que a gigantesca diferença na proporção de vítimas de homicídios brancas
e negras pode ser explicada em parte pelo fato de que
a população negra, em geral, exibe
indicadores socioeconômicos mais baixos (e seria o caso de perguntar as causas disso também, naturalmente – e aqui o racismo mais uma vez tem um
lugar importante na explicação) é contar apenas uma
pequena parte da história.
Outros fatores, alguns imponderáveis e dificilmente captados por um modelo econométrico, estão
atuando aqui. Um desses fatores, Senhor Presidente,
é o racismo. Um outro estudo comentado pelos autores da Nota Técnica do Ipea, estudo que considerou
apenas o universo dos indivíduos que sofreram morte violenta, mostra que o fator “cor da pele”, quando
preta ou parda, faz crescer a probabilidade de que a
vítima tenha sofrido homicídio em 8 pontos percentu-

1245

Dezembro de 2013

ais – mais do que outras características, de natureza
socioeconômica.
Os autores da Nota do Ipea concluem que podemos, sim, associar o racismo ao aumento da vitimização violenta das populações negras – isso tanto direta
quanto indiretamente.
Indiretamente, o racismo está associado à pior
condição socioeconômica em que se encontram as populações afrodescendentes no Brasil – um triste legado
da escravidão, acentuado e reforçado por mais de um
século de abandono dos negros à sua própria sorte.
Como fatores influenciando diretamente no aumento da vitimização negra, os autores aventam dois
canais de associação entre racismo e violência contra
os negros.
O primeiro é a ideia racista de que a vida do negro vale menos do que a do branco. Que isso muitas
vezes ainda é o caso, sugerem os autores, pode ser
entrevisto, por exemplo, na diferença de atenção que,
em geral, recebem os casos de vitimização de pessoas inocentes, brancas e negras.
O segundo canal é o que chamam de “racismo
institucional”, que consiste na diferença de tratamento,
muitas vezes de forma difusa e velada, que as próprias
instituições do Estado – como a polícia, por exemplo
– praticam.
Esse “racismo institucional”, aliás, especialmente
no que se refere à atuação da polícia, já havia sido objeto de análise no Boletim de Análise Político-Institucional
nº4, também do Ipea, publicado em outubro deste ano.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
Quero concluir fazendo aqui, sobre esse pano de fundo
trágico e preocupante, a defesa da pronta e urgente
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar o assassinato de jovens negros no Brasil,
nos termos do RQS nº 1.255, de 2013.
O Bloco de Apoio ao Governo já indicou seus
membros titulares – eu próprio e as Senadoras Lídice
da Mata e Ana Rita, com o Senador Eduardo Suplicy
e a Senadora Ângela Portela como suplentes.
Faço votos, Sr. Presidente, de que logo os demais blocos e partidos façam o mesmo, de modo que
possamos iniciar o ano de 2014 com este tema no alto
de nossa pauta de discussões, recebendo a atenção
prioritária que merece.
Diante do quadro absolutamente preocupante que
os estudos que mencionei ajudam a desenhar, creio
que se torna desnecessário insistir na urgência de que
busquemos meios de lidar especificamente com esse
aspecto que assumiu entre nós a violência homicida.
Temos de entender o que está acontecendo, e,
sobretudo, encontrar meios de agir eficazmente contra esse problema.
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Todo esse trabalho, Sr. Presidente, está ainda
por fazer. Tenho certeza de que essa CPI em vias de
instalação tem tudo para se tornar um marco importante no esforço nacional de contenção da violência,
cujos resultados gerais têm sido tão alvissareiros na
última década. Temos um trabalho longo pela frente,
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, mas um
trabalho que, se bem realizado – como tem toda a potencialidade de ser –, terá um impacto significativo na
nossa vida social.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente.
De acordo com o Regimento, o seu pronunciamento será transcrito na íntegra.
Eu só gostaria, Senador, não sei como é que
nós acertamos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Até as 10h eu estou aqui.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Até as 10h.
Então eu solicitaria que V. Exª continuasse a direção dos trabalhos.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – De acordo com a permuta, a negociação que fizemos, eu falei antes da Senadora Ana
Rita. Agradeço a ela.
Agora a Senadora Vanessa Grazziotin. Na lista,
a Ana Rita e o Senador Mozarildo Cavalcanti, porque
a Vanessa fez uma permuta com a Ana Rita.
Eu fiz uma comunicação inadiável, mas S. Exª
permitiu que eu falasse antes.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – E eu agradeço muito, da
mesma forma, Senadora Ana Rita. Muito obrigada pela
compreensão e por me permitisse que falasse primeiro.
Nesse tempo, eu vou tentar também ser bem sucinta, eu gostaria de abordar dois assuntos que considero da mais extrema relevância.
O primeiro assunto diz respeito, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, à votação que está
em curso no STF, no Supremo Tribunal Federal, relativamente à proibição de financiamento de campanhas
eleitorais por parte de pessoas físicas, ou seja, resumidamente, a proibição de empresas privadas doarem
para campanhas eleitorais.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que esse é um
tema que precisamos debater com profundidade, aliás,
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é um tema que, há muito tempo, o Congresso debate,
entretanto, até agora, não é que não conseguiu chegar a um consenso, mas não conseguiu a um mínimo
acordo que fosse capaz de trazer a matéria a voto no
Senado Federal, assim como na Câmara de Deputados.
Eu creio que, logo após as manifestações do mês
de junho deste ano, todos nós passamos a discutir com
maior intensidade algumas questões: a qualidade de
vida nas cidades, a ética na política. E o debate, este
debate levou necessariamente ao debate da reforma
política. Àquela altura, a Presidenta Dilma apresentou
– como um dos encaminhamentos, uma das propostas
para atender aquilo que não era apenas um reclame
das ruas, é um sentimento da população brasileira,
dos que foram às ruas e dos que não foram às ruas
– um plebiscito para a população se manifestar em
relação à matéria. E não conseguimos viabilizar sequer o plebiscito. Teríamos condições sim, teríamos
plenas condições para aprovarmos um decreto legislativo, salvo engano, ou um projeto de resolução, não
sei exatamente, chamando um plebiscito para que o
povo brasileiro pudesse ter oportunidade de falar sobre o assunto. Mas sequer isso conseguimos viabilizar.
E agora vem o Supremo Tribunal Federal e, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, feita,
assinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, quatro
dos onze Ministros já se manifestaram favoravelmente à inconstitucionalidade da forma de financiamento
das campanhas políticas em nosso País. E, pelo que
tudo indica, pelas manifestações já tornadas públicas
por outros Ministros, essa deverá ser a decisão final
do Supremo Tribunal Federal.
Ontem o Ministro Teori Zavascki solicitou vistas,
o que faz com que a matéria tenha o seu debate continuado somente no ano que vem, em 2014.
Mas não há problema. Sei, Senadora Ana Rita,
que, daqui até lá, muitas serão as pressões, e os argumentos, das mais diferentes ordens: primeiro, o de
que seria uma ingerência do Poder Judiciário no Poder
Legislativo; segundo, o de que não há nada de inconstitucional. Enfim, as pressões serão muitas.
Mas quero dizer que nós precisamos também
entrar nesse debate, mas de forma concreta, efetiva,
viva, e fazer a posição contrária, caminhar e seguir
apoiando esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque não adianta nada falar de corrupção, de
combate à corrupção, Senador Paim, se não tomarmos
medidas efetivas, para na prática combater a corrupção.
Punir um ou outro é muito importante, deve ser feito sim. Absolutamente todos os agentes públicos, todos
os empresários – porque, quando há corrupção, não
existe apenas um ator, não existe apenas o corrupto;
para que o corrupto exista, tem de haver o corruptor –,
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ambos os lados têm de ser severamente punidos. Mas
isso não é suficiente para enfrentar um problema que
é permanente dentro desse sistema social, político e
econômico do mundo. Não é um problema do Brasil,
é do mundo inteiro.
Temos de buscar outras propostas que visem a
diminuir a corrupção na raiz. E, não tenho dúvida, demos um grande passo no Brasil, quando conferimos
transparência ao setor público. A transparência é muito
importante. A partir do momento em que o Governo
Federal, um governador de Estado, o prefeito de um
Município fazem uma obra de recapeamento de rua,
de construção de uma unidade de saúde e colocam
na internet, em tempo real, qual é a empresa, quanto
a obra custou, isso é um exercício de cidadania e propicia que a população seja a própria fiscal.
As prefeituras, muitas delas, aliás, a maioria,
ainda estão longe de cumprir a lei, mas todos terão
de cumpri-la.
O Senado cumpre a lei. Os Senadores e as Senadoras cumprem a lei. É só entrar na página do Senado
e ver todos os gastos, sejam dos Senadores, dos Parlamentares ou do Poder Executivo. Estão lá na página.
E qualquer pessoa da população pode fazer qualquer
tipo de questionamento. Esse é um passo.
O segundo passo que consideraria essencial darmos – e só quero falar sobre isso antes de conceder
um aparte a V. Exª, Senadora Ana Rita – é acabar, pôr
fim a esse relacionamento que não diria promíscuo,
porque acho até que essa palavra é muito forte, mas
um relacionamento que não é saudável entre os Parlamentares, os Chefes do Poder Executivo e o setor
privado deste País, as grandes empresas deste País.
Não é correto!
Hoje, grande parte de nós ou, acho, a totalidade
temos que recorrer a esse tipo de financiamento, mas
eu adoraria não ter que recorrer – adoraria! Há pessoas
que usam argumento: como se vai fazer campanha? Vai
fazer campanha sim. A campanha continua. O horário
na televisão é “gratuito” – gratuito entre aspas, porque
é o Estado brasileiro que paga, é o Estado brasileiro
que banca. O que os candidatos pagam? Um coordenador, que não é um coordenador, mas um diretor de
cinema. Cada campanha custa mais caro que a elaboração de um filme. Para que o candidato tem que aparecer na televisão todo preparado, arrumado, um filme,
uma novela, uma telenovela, que consome milhões em
dinheiro? Para que isso? Basta que o candidato vá à
televisão ou à radio e fale das suas propostas.
Eu, Senador Paim, para não dizer que estou navegando ou nadando com a correnteza, Senador Paim,
trouxe aqui uma cópia do Projeto de Lei nº 5.179, de
2009, que apresentei na Câmara quando era Deputada
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Federal. E sabe qual era a proposta que apresentei?
Ela não proibia a doação por parte de empresa privada. Ao contrário, até incentivava, porque previa que
essas doações de empresas privadas poderiam ser
objeto de dedução para o Imposto de Renda, Senador
Paim. Parece contraditório, mas não é. Sabe por quê?
Olhe o que eu digo no § 5º, que eu propus – e
este projeto tramita no Senado Federal agora – ao art.
81: “As doações das pessoas jurídicas serão feitas
diretamente ao fundo partidário e por ele repassadas
a todos os partidos.” Ou seja, um fundo único. O empresário não pode escolher se quer apoiar o Senador
Mozarildo ou se quer apoiar a Senadora Ana Rita. Se
o empresário quisesse ajudar na campanha eleitoral,
colocasse o dinheiro num fundo, um fundo único. E
aquele fundo distribuiria de forma democrática a todos os partidos.
Eu, com muita alegria, ouço V. Exª, Senadora
Ana Rita. Concedo um aparte a V. Exª, porque considero esse assunto fundamental. Não vejo isso como
uma ingerência. E vou já levantar os meus argumentos
também. Pois não, Senadora.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Senadora Vanessa, primeiro, eu quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento, por estar abordando um
tema tão importante que é o financiamento público de
campanha, lembrando inclusive que nós precisamos
construir formas de romper com a corrupção eleitoral
que existe no nosso País. O pronunciamento de V. Exª
já aponta caminhos para isso, o que é importante. Eu
quero só reafirmar que nós, do Partido dos Trabalhadores, já definimos, em congresso do PT – e, com certeza, será confirmado e reafirmado no 5º Congresso,
que começou ontem à noite e será hoje durante todo
o dia, até amanhã –, que um dos pontos de discussão é a reforma política. E o financiamento público e
exclusivo de campanha é fundamental para que nós
possamos estancar de vez essa questão da corrupção
no processo eleitoral. Não é apenas um clamor das
ruas, das manifestações populares do mês de junho. É
um desejo da nossa população realmente acabar com
a corrupção de um modo geral. Mas a corrupção no
processo eleitoral é muito grave. Ela é grave, porque
influencia na composição das casas legislativas e dos
poderes executivos, influencia fortemente. As consequências disso são desastrosas, muito desastrosas, e
o impacto recai sobre a vida do povo brasileiro. Então
é preciso realmente acabar com isso. Eu tenho plena
concordância, Senadora Vanessa, de que, se existe
corrupção, tem aquele que corrompe, mas tem aquele
que permite ser corrompido. Então é preciso que os
dois lados sejam penalizados. Por isso a importância
da lei contra a corrupção eleitoral, que já existe no
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nosso País e que precisa, de fato, ser implementada.
É uma lei de iniciativa popular, uma lei que é fruto de
uma proposta vinda da própria sociedade e já aprovada aqui há alguns anos. É importante que esta lei seja
de fato implementada. E faço minhas as palavras de
V. Exª no sentido de enfrentarmos de vez a questão
da corrupção no nosso País e nas instituições de um
modo geral. Lamentavelmente, a corrupção tem dois
lados: aquele que corrompe e aquele que permite ser
corrompido. Então não existe um lado só. Se um lado
não permite, o outro não consegue fazer a corrupção.
Então há conivência também daquele que se deixa
corromper. Senadora Vanessa, parabéns pelo pronunciamento de V. Exª. Mais uma vez, aqui registro e
reafirmo o nosso compromisso de trabalhar, de lutar
pelo financiamento público exclusivo de campanha. Só
mais uma questão, Senadora Vanessa. Nós estamos
discutindo – desde 2011 estou aqui – a questão da reforma política, e não conseguimos avançar. O que foi
aprovado recentemente nesta Casa e que ainda está
sendo debatido na Câmara está muito longe de ser uma
reforma política. Eu nem considero uma minirreforma
– eu não considero uma minirreforma. É muito pouco
diante da realidade e da necessidade que nós temos.
O Congresso precisa ter a coragem realmente de fazer
uma reforma política eficiente. A nossa Presidenta Dilma propôs um plebiscito sobre isso. Na verdade, isso
também não foi encaminhado pelo Congresso. Então
há, de certa forma, uma dificuldade muito grande no
Congresso Nacional de enfrentar esse tema tão importante, tão necessário e tão desejado pela nossa população. Era isso, Senadora Vanessa. Muito obrigada
pelo aparte. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sou eu que agradeço muito, Senadora Ana Rita, o aparte que V. Exª faz a meu
pronunciamento, que o engrandece muito. Eu assino
embaixo de todas as suas palavras. Essa é a nossa
preocupação e da população brasileira. Eu acho que
é isso que tem que ficar claro.
Eu lamento, Senadora Ana Rita, Senador Paim,
Senador Mozarildo, a reação que nós estamos vendo
por parte de alguns segmentos.
Na coluna de Ilimar hoje, no jornal O Globo – Ilimar é um grande amigo, um amigo querido –, ele diz
que quem fala da intervenção do Supremo Tribunal
Federal nas eleições – ele considera uma intervenção
– lembra o que aconteceu no ano de 2002, quando a
coligação foi verticalizada, ou seja, a coligação nos
Estados tinha que ser a mesma em nível federal, ou
seja, a coligação dos partidos para presidente teria
que ser repetida, não poderia ser diferente.
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E, na época, diz que essa medida teria sido apelidada de AI-45, referindo-se ao PSDB, que estava
no poder até então, e que, agora, essa nova medida,
referindo-se ao PT, que é quem está no poder e defende essa proposta, portanto, seria o AI-13. E mais,
chega à seguinte conclusão, diz aqui a notinha: “Moral da história: quem não tem voto para mudar a lei no
Congresso recorre ao tapetão judicial.”
Não é verdade isso, Ilimar, não é verdade. Primeiro, acho que temos que analisar a questão. Solicitei
ao Presidente da OAB, Dr. Marcos, e ao Aldo Arantes,
Coordenador da Reforma Política da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), a ADIn, que foi protocolada já
há algum tempo, algum tempo. Essa ADIn parte de
um princípio perfeitamente justo e correto, porque a
Constituição brasileira trata de vários itens, e olha que
não sou nenhuma constitucionalista, sequer advogada
sou, mas sou Parlamentar, que tem alguns anos de
militância no Parlamento.
A Constituição Federal, Senador Paim, trata de
vários assuntos. Agora, há assuntos que são princípios
fundamentais, que são cláusulas pétreas. Entre esses
princípios, está o da igualdade, que significa oportunidade igual. E, a deixar o atual sistema de financiamento
de campanha da forma como está, manteremos uma
distorção enorme exatamente na Casa em que se fazem as leis, que é o Parlamento.
Então, está correta a Senadora Ana Rita, não podemos analisar isso como um tapetão. Não. O Supremo
Tribunal Federal está analisando a ADIn da OAB, à luz
dos próprios princípios da Constituição Federal, dos
próprios princípios. Se não quer proibir, se acham que
é demais proibir, então vamos fazer isto: vamos permitir, mas não que se dirija diretamente a candidatos e a
partidos. Se o empresário é tão bonzinho e quer ajudar
o processo político no País, doe a um fundo único, e
que esse fundo único, depois, chegue de forma igualitária – claro, dentro da proporção, de acordo com o
tamanho – a todos os partidos e candidatos.
Agora, vejam os senhores....
E não tenho problema nenhum de falar isso, sou
Senadora, recebi contribuição de empresas, não tenho
nenhum problema, mas acho que o sistema é errado.
Porque quantos gostariam também de receber recursos, e não recebem. Quantos?
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senadora.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Rapidamente, só uma questão que eu gostaria de
ressaltar. O que não podemos permitir é que o poder
econômico do nosso País defina o processo eleitoral,
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porque a força do poder econômico é que determina
o resultado eleitoral.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Exatamente.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– É isso que nós temos que enfrentar.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Exatamente, Senadora. É
isso que eu estou dizendo. Se acham que é demais a
proibição, vamos não proibir. Está aqui: desde 2009,
eu apresentei um projeto de lei permitindo; agora, permitindo a um fundo único – lá para o Tribunal Eleitoral.
E esse fundo é que seria redistribuído para todos os
partidos políticos.
E poderiam até as empresas que mostrarem
esse desejo de contribuir com o processo democrático brasileiro deduzir as suas doações do Imposto de
Renda, visto que ela não está doando para o PCdoB,
não está doando para o PTB, não está doando para o
PT; estaria doando para o processo eleitoral. E esses
recursos chegariam de forma democrática – aí, sim –
aos partidos políticos e aos candidatos e candidatas.
Esse é um debate importante; é um debate muito importante.
Aliás, o relatório do Ministro Fux prevê até 24 meses – salvo engano; faz uma gradação – para continuar vigorando o que se tem hoje, porque, do contrário,
haveria um vazio legislativo na legislação brasileira.
E a nós cabe o papel de legislar. Então, teria efeitos
gradativos, modulados. É esta a palavra certa: modulados. Durante 24 meses valeria o que se tem hoje, e,
Senador Paim, em até 18 meses, o Congresso deveria
votar uma lei tratando da matéria.
Nós ficamos nessa mesma situação há pouco
tempo. Sabe em que tema? No Fundo de Participação
dos Estados, porque nós não tínhamos a capacidade
de votar. O Supremo fez um julgamento, viu lá o que
a própria Constituição dizia: “será feita uma lei complementar”…
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – … e deu um prazo. E nós
nunca fomos capazes de fazer essa lei complementar.
Eu acho que a melhor reação não é o confronto.
A melhor reação a essa decisão que está acertadamente tomando o STF, o melhor caminho é o debate
– o debate das ideias. Agora, à luz sempre da defesa
da Constituição. Nós não podemos permitir que uns
se favoreçam em relação aos outros.
E, Senador Paim, eu não tenho problema algum
de falar sobre isso. Eu fui vereadora por dez anos,
candidata sempre; Deputada durante três mandatos,
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doze. E olha que eu sou uma das mais jovens aqui. O
Senador Mozarildo e o Senador Paim têm uma estrada
muito mais longa na política do que eu. Repito: muito
mais longa na política do que eu.
É óbvio que nós temos que buscar financiar as
nossas campanhas.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Agora, quantos aqui não chegaram ou (Fora do microfone.) não chegam às câmaras
de vereadores ou não chegam às assembleias legislativas porque também gostariam de acessar esses
recursos, e não conseguem acessá-los? Quantos?
Quantos, Senador?
Então, eu acho que esse é um debate com o qual
a sociedade deveria se envolver. Eu quero, mais uma
vez, cumprimentar a OAB, a CNBB, as entidades MST,
UNE, Ubes, as centrais sindicais, que já estão envolvidas nessa luta por uma reforma política, democrática e inclusiva. É disso que nós precisamos em nosso
País. Vamos simplificar a campanha eleitoral, vamos
baratear a campanha eleitoral.
Para que as pessoas votem, elas têm que saber
quais são os candidatos, qual é a proposta de cada
candidato e estudar a vida pregressa e a presente de
cada um dos candidatos e das candidatas. Então, creio
que é necessário, sim, que a população brasileira – a
que foi à rua em junho e os que não foram à rua em
junho – perceba a importância do momento em que
vivemos e a profundidade dessa questão que está
sendo analisada à luz da Constituição brasileira pelo
Supremo Tribunal Federal.
Há mais de uma semana, eu vim à tribuna e fiz
um discurso falando do julgamento que se iniciaria
amanhã, já defendendo essas ideias e essas propostas, que não são a favor de ninguém nem contra.
Essa é a proposta que vejo mais neutra, que garante
a todos condição de igualdade para concorrerem nos
processos eleitorais.
Muito obrigada, Senadores Paim e Ana Rita, por
terem me permitido falar. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Por entendimento já feito aqui
na Mesa, sempre com a boa vontade do Senador
Mozarildo, que tinha sido jogado para o último lugar
para atender aos Senadores, S. Exª foi convocada a
falar neste momento, atendendo também a vontade
do Senador. Então, mais uma vez, tanto eu quanto a
Senadora Ana Rita agradecemos ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que está sempre à disposição para
colaborar com seus colegas.
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Grande Vanessa Grazziotin, belo pronunciamento, com o qual eu concordo na íntegra. Financiamento
tem de ser só de pessoas e não de empresas. Há empresa que investe 30, 40 milhões num financiamento.
É claro que há coisa por trás, e, no futuro, esse cara
vai pagar vendendo projetos aqui no Congresso. Parabéns a V. Exª!
Senador Mozarildo, por favor.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, pessoas que nos
assistem das galerias, anteontem, dia 11 de dezembro, eu fiz aqui uma homenagem pelo sexto ano de
falecimento do ex-Governador Otomar Pinto, homem
que, aliás, governou Roraima por quatro vezes, sendo
uma quando Território Federal e três já como Estado,
tendo sido o primeiro Governador eleito.
O Brigadeiro morreu em 11 de dezembro de 2007
e assumiu seu Vice, uma pessoa que nunca ocupou
nenhum cargo público eletivo. Apenas, no próprio governo Otomar, foi Secretário de Infraestrutura ou Secretário de Obras.
De lá para cá, Senador Paim, começou uma
política de terra arrasada no meu Estado. Os escândalos se multiplicam, a corrupção é feita de maneira
escancarada, tanto que ele herdou o Governo do Estado, porque ninguém votou especificamente nele, e
pegou um Estado com dinheiro em caixa. Havia mais
de R$100 milhões em caixa. Hoje o Estado é devedor, os funcionários não recebem em dia, os Poderes
Legislativo e Judiciário não têm seus repasses constitucionais feitos também em dia, a saúde é um caos
pior do que os que estão neste Brasil afora, tudo exatamente porque o objetivo do Governador, antes, para
se reeleger, foi fazer corrupção com o dinheiro público,
e isso foi constatado.
As coisas foram tão ruins, desde que esse Governador assumiu, que, por exemplo, logo após sua
campanha de reeleição...
Ele teve, primeiro, um mandato herdado e, depois, teve um mandato roubado, porque está provado,
inclusive, nos processos da Justiça Eleitoral que nunca
terminam. E está terminando o mandato do Governador, que está sub judice, pelo menos com quatro processos contra ele no TSE, e não se julga!
Então, isso é muito ruim para a população, que
fica realmente descrente de que vale a pena ter moral e ser honesto neste País. Por causa desse tipo de
político, contamina-se a imagem de todos os políticos,
daqueles que querem realmente trabalhar, de maneira
correta, fazendo a defesa de seu Estado, de sua região
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e do País, cuidando, de fato, de propiciar melhores condições de vida para os jovens, o amanhã deste País,
e para as mulheres, que são as mães desses jovens,
mesmo aquelas que ainda não são mães, mas que
estão aí estudando e trabalhando.
Então, lá em Roraima, realmente não se vê no
horizonte nada do que se possa cuidar. Agora, neste
segundo mandato roubado, houve um fato, por exemplo, não diria que absurdo, mas muito intrigante.
O que aconteceu? A campanha do Governador
foi eivada de vai e vem de avião monomotor, bimotor,
helicóptero para diversas regiões do interior do Estado
para levar dinheiro. Depois da eleição, houve o assassinato do comandante Mesquita pelo comandante Vivi,
dois empresários da área de aviação. Este foi preso e
estava em uma cela especial na Polícia Militar. De lá,
ele “fugiu”, palavra que ponho entre aspas porque é
difícil fugir de uma corporação que não é nem mesmo
um presídio, mas algo que está à vista a todo tempo.
Então, fugiu, pegou seu helicóptero, decolou da pista de sua propriedade e, poucos minutos depois, seu
avião cai, explode, e ele morreu carbonizado.
Há outros casos recentes de queima de arquivos e de pessoas que são submetidas a todo tipo de
coação e de pressão.
Esse homem que veio para o cenário político pelas
mãos do Governador Otomar, até muito a contragosto,
porque ele próprio me disse que não o queria como
Vice, ele também fez o que eu chamo de desonestidade moral, como entendo, ou seja, aquela em que não
se tem gratidão com as pessoas.
A viúva do brigadeiro Otomar era Secretária de
Estado. Ele foi puxando o tapete, foi puxando o tapete
até deixá-la sem condições de ter, digamos assim, em
sua Secretaria de Bem-Estar Social, possibilidade de
prestar serviço adequado às pessoas. E, na reeleição,
ele deixou a viúva de Otomar a ver navios, e ela não
foi eleita Senadora. Houve uma manobra de tantos
lances que nem vale a pena aqui comentar.
Então, é uma pessoa, esse governador, que está
realmente prejudicando todo mundo em Roraima: é
o funcionário público que não recebe em dia, que é
coagido; é o empresário que é também coagido no
sentido de que não paga a fatura em dia, não honra
seus compromissos em dia, e os empresários vão se
endividando cada vez mais.
Mas eu hoje trouxe um assunto aqui para chamar
a atenção. Aliás, falei já há alguns dias que me chegou
um documento, Senador Paim, de que há indícios veementes de envolvimento do governador com pedofilia.
Já encaminhei isso à Procuradoria Geral da República
e ao STJ, porque acho que isso aí talvez seja a maior
corrupção que uma pessoa possa fazer.
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Mas as notícias da edição de ontem da Folha de
Boa Vista trazem algumas matérias que, lamentavelmente, reforçam o que estou dizendo aqui. Olhem uma:
Crianças podem perder ano letivo por falta de
transporte [escolar].
Estudantes que moram na região do Monte
Cristo [que é bem próxima da capital], pela
BR-174/Norte, área rural de Boa Vista, podem
perder o ano letivo por falta de transporte escolar. As crianças da escola de 1º Grau Presidente Costa e Silva, que fica no bairro São
Francisco, precisam fazer as últimas provas
do ano até amanhã, 13, caso contrário serão
reprovadas.
Então, o estudante não tem sequer o transporte
escolar. As escolas estão caindo aos pedaços. Não
existe nada que funcione bem na área de educação.
Quanto à saúde, também já tenho feito várias
denúncias aqui, e algumas me marcam muito de perto, porque, como médico, eu me dediquei muito mais
à obstetrícia, e vejo uma notícia atrás da outra. Uma
delas é que as parturientes têm o neném e têm de
ficar acomodadas em cadeiras, poltronas etc., nos
corredores da maternidade, porque muitos dos leitos
estão inabilitados ou fechados, enfermarias inteiras.
E aqui há uma denúncia de uma família, que
“denuncia falta de material e de servidores na maternidade pública”.
Quer dizer, uma malvadeza com as crianças, que
precisam estudar, e outra malvadeza com as mães que
precisam ter seus filhos nessa situação.
Isto aqui é só uma parte da matéria:
A precariedade dos serviços oferecidos nos
hospitais públicos de Boa Vista continua sendo alvo de denúncias. No Hospital Materno
Infantil Nossa Senhora de Nazareth, no bairro São Francisco, zona norte, por exemplo,
conforme denúncias, não há profissionais suficientes, material de higiene, medicamentos,
muito menos equipamentos suficientes para
atender aos pacientes.
Cito aqui uma enfermeira que tem um filho recém-nascido, prematuro, procurou a Folha para denunciar
sua insatisfação com a falta de responsabilidade dos
gestores quanto à saúde pública:
Repudio o descaso como a saúde está sendo
tratada pelos governantes de Roraima”. [Aliás,
pelo governante atual.] Os hospitais se encontram sucateados, tanto o Hospital-Geral de
Roraima como a maternidade, onde meu filho
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permanece internado há 15 dias na Unidade
de Terapia Intensiva.
Essas unidades não estão preparadas para
comportar o contingente populacional, o qual
se faz necessário. Falta tudo. Desde materiais
básicos à vida (como seringas, esparadrapos,
luvas, etc.) a funcionários. Apesar dos novos
concursados, percebe-se que a grande maioria
é faltosa. Os antigos servidores ficam sobrecarregados e acabam desestimulados.
Aliás, sobre esses novos profissionais da saúde que foram concursados, eles estavam há 90 dias,
portanto, há 3 meses, sem receber os seus salários,
trabalhando sem receber os salários. Pessoas que têm
a missão de cuidar da vida, da saúde das pessoas, ficarem trabalhando sem receber os seus salários, que
não são lá essas coisas.
Outra matéria que é muito forte – existe uma
praça chamada Ayrton Senna, lá em Roraima, que foi
construída pelo ex-governador Ottomar Pinto – diz:
Brinquedos no complexo Ayrton Senna oferecem risco às crianças.
Brincar nos playgrounds das praças de Boa
Vista tornou-se um perigo. A estrutura precária
oferece riscos às crianças, inclusive na praça
do complexo poliesportivo Ayrton Senna, ponto de grande movimento. No local, é possível
visualizar vários aparelhos danificados, casas
sem cobertura, escorregador sem piso, balanços com ferros pontiagudos e enferrujados,
além de pneus acumulando água e pedaços
de madeira espalhados pelo chão.
Não vou ler essas matérias todas, Senador Paim,
por economia de tempo e para poder realmente dar
oportunidade de que outros colegas, especialmente
a Senadora Ana Rita, possam usar da palavra, mas
quero deixar registrado aqui, nesta sexta-feira, 13 –
que o povo tem até um pé atrás –, essas denúncias,
que tenho repetido.
Não posso aceitar uma postura que querem colocar em muitos Parlamentares de fazer como aqueles
macaquinhos famosos: um está com as duas mãos nos
olhos, para não ver nada; o outro, com as duas mãos
nos ouvidos, para não ouvir nada; e o outro, com as
duas mãos na boca, para não falar nada.
Eu acho que o Parlamentar, seja Deputado Federal, seja Senador, tem como missão primeira fiscalizar
a boa aplicação do recurso público que o povo paga,
recurso público que é originário do bolso do povo, e,
proporcionalmente, quem ganha menos é quem mais
paga, termina pagando mais. Então, no fundo, não dá
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para compactuar, nem dizer que não viu, nem dizer
que não ouviu e muito menos ficar calado.
Por isso, toda matéria de que eu tomo conhecimento, eu aqui denuncio para ficar registrado, e, para
aquelas matérias mais complexas, como, por exemplo, esse caso da pedofilia, eu faço a minha parte encaminhando para a Procuradoria Geral da República,
Ministério Público, para que eles investiguem e vejam
se é verdade ou não. O que não pode é fazer de conta
que nada está acontecendo.
Lamentavelmente, esse governador já vai entrar
no mês que vem no quarto ano de um governo fruto
de uma eleição corrupta – falou-se, hoje, aqui, sobre
corrupção, e eu também falei no dia 11 – em todos
os aspectos. V. Exª, que fala muito aqui das minorias
como os índios, os negros, que são, realmente, infelizmente, os mais desfavorecidos, o que acontece é que,
nas comunidades indígenas, eles plantam verdadeiros
currais eleitorais, pagando para o índio poder votar. Os
índios de Roraima são todos aculturados, com exceção dos ianomâmis, que mesmo assim, têm contato...
Mas, na grande maioria das outras comunidades indígenas, quase 90% são de índios aculturados, que
têm escolas nas suas comunidades, que têm postos
de saúde e que, lamentavelmente, não têm assistência de quem deveriam ter, que é o Governo Federal,
através da Funai.
Exatamente dessa forma foi que ele perdeu no
primeiro turno a eleição por mais de sete mil votos e
ganhou no segundo turno, Senadora Ana Rita, por
pouco mais de mil votos. O que chamou a atenção de
todo mundo foi que a abstenção, no segundo turno,
aumentou sensivelmente, quando a regra é o contrário: é que, no segundo turno, o comparecimento seja
mais maciço, porque ficam apenas dois disputando.
Então, eu não vou realmente me calar. Já recebi
ameaças de morte que, claramente, vêm lá do comando do Estado, mas eu não vou parar por causa disso.
Eu fui eleito. Eu nasci em Roraima. Meu pai foi para lá
do Ceará; meus avós, da Paraíba. E aprendi com eles
que você não pode nunca negociar a sua honra, a sua
dignidade ou condescender a elas. Então, eu não posso, como filho de Roraima, como Senador eleito pelo
meu povo, deixar que essas coisas passem como se
nada tivesse existido.
A população pobre e, aliás, até os empresários
terminam achando que, como disse Rui Barbosa, há
muito tempo, de tanto ver triunfar as novidades, de tanto ver prosperar a injustiça, de tanto ver agigantar-se
o poder na mão dos maus, o homem honesto chega
a ter vergonha de ser honesto. Lá em 1914.
Na verdade, isso tem permitido, por causa dessas
práticas de corrupção e de financiamento por empresa
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A, B ou C para determinado candidato, que comece a
corrupção na eleição e prossiga depois no mandato daquela pessoa, porque, se ela recebeu dinheiro de uma
empresa de uma forma ou de outra, de uma forma ou
de outra ela vai pegar esse dinheiro de volta, com obras
públicas que não terminam, com obras públicas de péssima qualidade, e quem paga o pato sempre é o povo.
Portanto, eu acho que também é importante dizer à população que, em vez de se desencantarem
da política por causa de uma minoria atuante nessa
área de corrupção, devem prestar bem a atenção nos
candidatos e não só – como está a lei agora – na Lei
da Ficha Limpa.
Temos que fazer agora, aqui, a ação do voto limpo,
do voto consciente, porque é justamente o povo que
pode fazer essa mudança. Não esperem mudanças
de cima para baixo, que essas mudanças nunca acontecem assim. Elas acontecem quando vêm do povo.
Realmente, eu acho que o povo está desencantado. Eu tenho recebido nas redes sociais muitas manifestações de pessoas sérias que dizem: “Não adianta. Todo
mundo é assim.” Adianta, sim. Vamos nos interessar
por política, porque a política é que cuida da definição
do salário mínimo, do aumento dos pagamentos dos
servidores públicos de um modo geral. Enfim, cuida
da vida da gente de um modo geral, tanto através de
empresas privadas, quanto através do Governo.
Então, eu quero aqui fazer este apelo, especialmente dirigido ao povo da minha terra, mas também
a todo o povo brasileiro, porque nós temos agora, em
2014, não só uma coisa muito importante, como é a
Copa do Mundo. A coisa mais importante não será em
junho, vai ser em outubro.
Portanto, nós temos que cuidar muito bem de
estar atentos e de multiplicarmos nesse trabalho de
mobilização para realmente moralizar o nosso País.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Brinquedos no complexo Ayrton Senna oferecem riscos às crianças Folha de Boa Vista;
– Crianças podem perder o ano letivo por falta
de transporte – Folha de Boa Vista;
– Família denuncia falta de material e de servidores na maternidade pública – Folha de
Boa Vista;
– Gasolina de Boa Vista é a 3ª mais cara –
Folha de Boa Vista.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Eu queria, neste momento, convidar para assomar à tribuna a Senadora Ana Rita. Eu faço questão
de anunciá-la. Depois, eu sei que o Senador Mozarildo
assumirá aqui, pois eu farei, inclusive, um aparte a ela.
Mas eu queria dizer às galerias que eu tenho
muito orgulho de, na Comissão de Direitos Humanos
– podem saber que eu não estou lendo, mas estou
segurando um pouquinho da emoção –, ser liderado
por esta mulher.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita, eu aprendi
na vida que o verdadeiro líder é aquele que fica na
retaguarda, orientando seus liderados no momento
da vitória. Mas os liderados só respeitam o líder que,
no momento do perigo, no momento das dificuldades,
pega a bandeira e vai para a linha de frente. Esse líder, essa líder está na tribuna neste momento. E é com
muito orgulho que eu passo a palavra a ela.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Obrigada, Senador Paulo Paim.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Senador Paulo Paim, quero saudá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita, me permita,
pois o Senador me lembra da importância – é claro
que eu esqueci, pela emoção da luta que estamos travando juntos, irmanados – de eu registrar o discurso
dele na íntegra.
Comento que concordo com a linha dele, da ética e do combate à corrupção, a mesma do Senador
Simon, que está sentado no plenário e vai ouvir o seu
pronunciamento.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Paulo Paim. Quero também
cumprimentar o Senador Mozarildo, que agora vai
presidir esta sessão.
Agradeço ao Senador Paulo Paim, que tem sido
um grande parceiro na Comissão de Direitos Humanos.
Senador Paulo Paim, Senador Pedro Simon, essa
representação que está aqui é do Estado do Espírito
Santo. São os participantes do 1º Fórum Mundial de
Direitos Humanos. Aqui há uma representação expressiva de todos os lutadores e lutadoras pelos direitos
humanos em nosso Estado, das comunidades quilom-
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bolas, dos movimentos de mulheres, das várias lutas
que travamos no Estado.
Eu quero aqui cumprimentá-los, cumprimentar o
Gilmar que é o Presidente do Conselho Estadual de
Direitos Humanos. Então, em nome dele, toda a nossa
saudação, o nosso carinho, o nosso respeito pela luta
que todos vocês têm travado, e nós estamos juntos
nessa caminhada.
Tem aqui também uma representação do gabinete do Deputado Claudio Vereza, nosso companheiro
de luta, um dos que ajudou, juntamente com todos vocês e outras pessoas, Deputada Iriny e tantos outros,
a construir um Estado um pouco melhor, enfrentando
o crime organizado lá no Estado, tirando da Assembleia Legislativa, principalmente, a presença forte do
crime organizado.
Parabéns a todos vocês, muito obrigada pela
presença aqui hoje. Iremos, posteriormente a esta sessão, conversar um pouco. Então, agradeço a presença
de vocês, que muito nos ajuda, nos fortalece aqui no
Senado Federal.
Sr. Presidente, Senadores aqui presentes, Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, na semana em que comemoramos os
65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil, inspirado no legado do grande líder sul-africano Nelson Mandela, trouxe a temática dos direitos humanos para o centro da agenda política nacional
e internacional, a partir da iniciativa de realização do
Fórum Mundial de Direitos Humanos, que encerra hoje
suas atividades aqui em Brasília.
Importante registrar que o Fórum é uma iniciativa de afirmação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, base para a defesa da igualdade, da dignidade e da diversidade dos seres humanos, além de
um momento riquíssimo para atualização das lutas
que estão sendo travadas cotidianamente no Brasil e
no mundo contra a opressão, a discriminação e todas
as formas de violência.
Tive a grata satisfação de participar da abertura
do evento na terça-feira e da cerimônia de entrega do
19° Prêmio de Direitos Humanos 2013, ontem, com a
presença da Presidenta Dilma Rousseff e também do
ex-Presidente Lula.
Em seu discurso a Presidenta parabenizou os
premiados e afirmou que a condecoração é uma homenagem àqueles que decidiram fazer de suas vidas
uma trincheira na defesa intransigente dos direitos
humanos, no combate ao preconceito, à violência, à
tortura, aos abusos de poder e à miséria, ao abandono, à exploração sexual e ao trabalho escravo infantil.
E aqui também saúdo todos os homenageados
e homenageadas desse prêmio, em nome de duas
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mulheres guerreiras, com as quais tive o prazer de dividir momentos de luta e reflexão – a Maria da Penha,
por sua incansável defesa pelo fim da violência contra
as mulheres, e a Débora da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio, que nos emocionou a todos com
seu discurso pedindo reparação e justiça ao Estado
brasileiro, pelos crimes cometidos na democracia por
agentes de segurança pública contra jovens pobres e
negros em todo o Território nacional.
Não poderia deixar de registrar aqui o excelente
trabalho que a Ministra Maria do Rosário vem desenvolvendo à frente da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, no sentido de garantir a universalidade e a
indivisibilidade dos direitos humanos a todas as brasileiras e brasileiros.
Ela foi uma grande entusiasta de que este Fórum
é uma oportunidade ímpar para que o Brasil e o mundo
possam atuar no sentido de consolidar uma era dos
direitos humanos, além de exímia defensora da idéia
de que todas as pessoas devem assumir uma postura
de protagonistas nesse processo.
A Ministra defendeu em todos os espaços que
esse é um fórum que pertence à sociedade civil mundial, pois apesar de ser dever do Estado garantir e
promover os direitos humanos, sem o apoio e o engajamento da sociedade e dos movimentos sociais, não
é possível efetivá-los.
Diante disso, quero estender aqui um caloroso
cumprimento aos milhares de militantes defensores dos
direitos humanos, que constroem essa luta cotidianamente no Brasil e no mundo, e que tanto batalharam
para a construção desse Fórum e para o avanço dessa
agenda na política nacional e internacional. A esses
aguerridos militantes reafirmo meu compromisso e da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado como aliados nesta luta.
Quero aproveitar esta oportunidade em que os
direitos humanos estão no foco do debate público para
discorrer sobre os avanços que tivemos no Brasil a
partir da Constituição de 1988, a nossa Constituição
Cidadã, e dos desafios que estamos enfrentando,
neste momento, para garantir direitos fundamentais
já consolidados e ampliar esses mesmos direitos para
segmentos sociais historicamente excluídos e marginalizados, sobretudo no que diz respeito aos entraves
e às dificuldades que estão colocadas atualmente aqui
Congresso Nacional.
A nossa Constituição institucionalizou um regime
político democrático no Brasil e proporcionou um avanço na consolidação legislativa das garantias e direitos
fundamentais. Através dessa Constituição, os direitos
humanos também ganharam importância nunca antes
verificada no País.
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Entre os fundamentos que alicerçam o Estado democrático de direito no Brasil, destacam-se a dignidade
da pessoa humana e a cidadania. É na dignidade da
pessoa humana que repousa nossa Constituição, ou
seja, na concepção que faz a pessoa fundamento e fim
da sociedade e do Estado. Podemos afirmar que a Carta Magna de 1988 elege o valor da dignidade humana
como valor essencial, que lhe dá unidade de sentido.
Nesse aspecto, podemos afirmar que o Brasil
avançou muito nesses últimos 25 anos, e aqui faço
um registro especial aos inegáveis avanços presenciados no País nos últimos dez anos, mais notadamente
no que tange à redução das desigualdades sociais, à
melhoria das condições de vida e à ampliação da cidadania e dos direitos.
Foi nesta década, Sr. Presidente, que o País conquistou marcos legais importantes para o enfrentamento
às discriminações, violências e preconceitos contra os
negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, os
idosos, a exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, da
Lei Maria da Penha e do Estatuto dos Idosos, todos
diplomas legais, que vieram complementar direitos
já adquiridos de proteção e promoção às crianças e
adolescentes, indígenas, entre outros. Importante frisar que o Brasil tem legislações que figuram entre as
mais avançadas do mundo.
Neste período, comprovamos que é possível se
desenvolver garantindo direitos. Mudamos para melhor,
com a superação da pobreza extrema, com a geração
de renda e empregos formais, acesso aos serviços
públicos e inclusão.
A evolução dos indicadores brasileiros, apresentada no Atlas do Desenvolvimento Humano, recentemente publicado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), foi extremamente
positiva, especialmente nas regiões mais carentes do
País, onde há grande impacto das políticas afirmativas e de combate à miséria, desenvolvidas pelo Governo Federal.
Temos a consciência de que os avanços na área
de direitos humanos são imprescindíveis para unir
forças e seguir em frente para a construção de uma
Nação de direitos, na consolidação de um arcabouço
jurídico que garanta proteção e promoção dos direitos humanos.
Nesse sentido, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
o primeiro semestre deste ano foi bastante significativo.
Aprovamos leis que tramitavam, há mais de uma década, no Congresso Nacional, entre as quais destaco: a
Lei de Prevenção e Combate à Tortura, cujo decreto foi
assinado pela Presidenta Dilma Rousseff no Fórum; a
lei que garante atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas de violência sexual no Sistema
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Único de Saúde; e o Estatuto da Juventude. Também
destaco aqui a Lei de Cotas étnico-raciais, todas sancionadas sem vetos pela Presidenta Dilma Rousseff.
Houve ainda a aprovação da PEC das Domésticas, que teve como princípio estabelecer a equidade
de direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos em relação aos demais trabalhadores brasileiros, o que infelizmente não foi plenamente alcançado
ao final de todo o processo de regulamentação da lei.
Destaco também que o Congresso aprovou o relatório final da CPMI da Violência contra as Mulheres
no Brasil – está aqui a Bete, do Movimento de Mulheres do Município da Serra –, fruto de um trabalho
realizado ao longo de um ano e meio, que resultou no
mais completo diagnóstico sobre as falhas na rede de
atendimento às mulheres vítimas de violência e sobre
a omissão do Estado em relação a essa triste realidade
que atinge milhares de brasileiras.
Esses significativos avanços nos encorajam a
continuar lutando para a implementação de um efetivo Estado democrático de direito, pois são igualmente representativas as violações ainda persistentes em
nosso País.
O Brasil continua convivendo com níveis epidêmicos de violência e homicídios, com grupos de extermínio, com a prática desumana do trabalho escravo, com a homofobia, com o aumento ascendente da
população carcerária, especialmente de jovens com
idade entre 15 e 24 anos.
Contraditoriamente aos avanços conquistados
no último período, atualmente estamos presenciando
uma ofensiva protagonizada pelo Parlamento, em especial, por setores conservadores ligados ao agronegócio que querem suprimir direitos constitucionais de
populações indígenas, a exemplo, Sr. Presidente, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 215, em tramitação na Câmara dos Deputados, e da PEC nº 37,
em tramitação no Senado, que pretendem transferir
do Executivo para o Legislativo a competência para a
demarcação de terras indígenas no Brasil.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Permite, Senadora?
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Sim, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) –
Eu faço questão de cumprimentar V. Exª não só pelo trabalho de V. Exª em todas as Comissões, mas, de modo
muito especial, pela presença de V. Exª nesta Casa,
pela sua competência, pela sua capacidade, porque
V. Exª tem um conhecimento geral e objetivo de todos
os problemas: os religiosos, os sociais, os da saúde,
os da educação. V. Exª está se revelando em uma das
Comissões mais difíceis que temos. A Comissão que
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V. Exª preside, até há algum tempo, era de mentirinha,
não conseguia se reunir. Passava praticamente um ano
com duas, três reuniões. O Senador Paim, seu primeiro
Presidente, deu uma renovação, teve um ato de rara
inteligência para nós, Parlamentares, de vermos... Quer
dizer, no Senado, das 8 horas até às 9 horas, só quem
estava fazendo a limpeza. Pois ele marcou as reuniões
da Comissão para 8 horas de segunda-feira, para a
surpresa de todo mundo. Quando ele falou para mim,
eu disse: “Tu estás louco. Não vai haver ninguém. Vai
ser só tu.” Começou a lotar, começou a lotar, porque
ele trouxe os problemas da sociedade, os problemas
sociais para dentro. Alguns até perguntavam: “O Paim
vai sair. Como vai ficar?” E V. Exª está sendo excepcional. (Palmas.) V. Exª está dando àquela Comissão um
trabalho de primeira grandeza. Senadora de primeiro
mandato, recém entrando aqui, V. Exª está tendo um
trabalho exemplar. Os grandes problemas... Não há,
hoje, um problema social, não há, hoje, um problema
em relação aos direitos humanos, não há, hoje, uma
questão que, realmente, seja de importância para a
sociedade que não tenha, no Fórum presidido por V.
Exª, com a presença de vários companheiros – de
modo especial, o Senador Paim –, um debate profundo e sério, onde todos podem debater. Não é aquela
reunião que as comissões fazem, convidando fulano
e fulano, já sabendo o que eles querem e o que eles
não querem. Não, V. Exª convida as entidades de um
lado e de outro, podem ser até os maiores adversários, mas civilizadamente eles debatem, discutem, e
a gente toma uma posição. Eu tenho uma admiração
muito grande por V. Exª. Quando o Senador Paim me
falou que era V. Exª, eu disse: “Mas e ela vai ter experiência?” Ele me respondeu “Eu garanto.” Agora, eu
também garanto. Nota 10 para V. Exª. Meus cumprimentos. (Palmas.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Obrigada, Senador Pedro Simon. Quero aqui também
destacar, Senador Pedro Simon, que a Comissão de
Direitos Humanos tem tido realmente um volume muito
grande de trabalho. Nós temos trabalhado muito, mas é
uma Comissão em que os membros colaboram muito
também. Eu destaco aqui o Senador Paulo Paim, que já
presidiu – eu acho – por dois períodos a Comissão de
Direitos Humanos e que tem sido um grande parceiro
nesta caminhada; destaco aqui o Senador João Capiberibe, o nosso Vice-Presidente; o Senador Randolfe;
o Senador Paulo Davim; a Senadora Angela Portela;
a Senadora Vanessa e tantos outros Senadores que
têm colaborado com a Comissão de Direitos Humanos,
através das subcomissões, inclusive. E temos buscado
avançar, com certeza. Esse é o nosso papel, essa é
a nossa obrigação.
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E queremos que esta Casa, realmente, seja o reflexo dos anseios da sociedade. Por isso, a Comissão
de Direitos Humanos é uma comissão de legislação
participativa; é a porta de entrada para as demandas
da sociedade, no que se refere aos direitos humanos.
Muito obrigada, Senador Pedro Simon, pelas palavras. V. Exª também já foi membro desta Comissão
e já colaborou muito. A sua história de vida também
muito nos orgulha e muito nos anima para continuarmos trabalhando e lutando. Muito obrigada.
Conforme eu estava dizendo, uma das grandes
preocupações nossas aqui, no Congresso Nacional, são
alguns projetos de lei que tramitam tanto na Câmara
quanto no Senado e que, se forem aprovados, podem
significar um grande retrocesso a direitos já adquiridos,
principalmente no que se refere à demarcação de terras indígenas no Brasil, o que seria um duro golpe ao
direito constitucional dessas populações ao território.
Além da pauta indígena, Parlamentares ligados
ao agronegócio também têm agido de forma sistemática para obstaculizar a aprovação da PEC do Trabalho Escravo.
E aqui, Senadores, permitam-me, pois quero
também fazer menção à Senadora Lídice da Mata,
que é uma grande batalhadora pelos direitos humanos e também no enfrentamento ao trabalho escravo,
mas, particularmente, à CPI que investigou o tráfico
de seres humanos.
Então, a Senadora Lídice da Mata tem colaborado muito nesse sentido e também na área dos direitos
da criança e do adolescente.
Com relação ao trabalho escravo, a PEC que se
refere ao trabalho escravo vai permitir ao Estado brasileiro expropriar propriedades urbanas e rurais onde
for verificada a existência de mão de obra análoga à
escravidão.
Setores religiosos fundamentalistas com representação no Parlamento, tanto na Câmara quanto no
Senado, também resistem a admitir o avanço dos direitos da comunidade LGBT. Este setor tem atuado
de maneira muito incisiva para impedir a aprovação
aqui no Congresso do Projeto de Lei da Câmara (PLC
122), que combate todo tipo de ódio e intolerância perante a comunidade LGBT, as comunidades negras,
as mulheres, os pobres, as pessoas com deficientes
e os indígenas.
No rol do retrocesso também incluiria as reiteradas tentativas, que contam com significativo apoio de
Parlamentares, para que seja reduzida a maioridade
penal, com a falsa ilusão de que essa medida iria diminuir a violência no Brasil.
Poderia citar ainda outras proposições de lei de
interesse dos direitos humanos que têm enfrentado
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algum tipo de resistência no Parlamento, a exemplo
do Projeto de Lei 573, de 2011, da Deputada Federal
Luiza Erundina, que altera a atual Lei de Anistia, para
que torturadores e assassinos do regime militar sejam
punidos no Brasil, tendo em vista que somos o único
país da América Latina que não fez justiça aos crimes
cometidos durante os anos de ditadura.
De forma a atender aos clamores de Débora da
Silva, a PEC 51, de 2013, de autoria do Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, prevê uma
profunda reformulação do atual modelo de polícia
brasileiro com a desmilitarização e a unificação das
Polícias Militar e Civil.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Da mesma forma, o Projeto de Lei 4.471, de 2012,
de iniciativa do Deputado Federal Paulo Teixeira, do PT
de São Paulo, que altera o Código de Processo Penal,
prevê a investigação das mortes e lesões corporais
cometidas por policiais durante o trabalho e coloca fim
aos atuais casos registrados pela polícia como autos
de resistência ou resistência seguida de morte que
atualmente sequer são investigados.
Quero dizer, Senador Paim, aproveitando esta
oportunidade, quanto a um dos casos acompanhado
pela Comissão de Direitos Humanos, o caso do Antônio, que estava desaparecido há mais de três meses
aqui, no DF, uma situação muito semelhante ao caso do
Amarildo, no Rio de Janeiro, seu corpo foi encontrado
num terreno baldio, e os exames de DNA mostraram
que realmente é o corpo do Antônio.
Quero fazer o registro aqui, neste plenário, de que
a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando o caso e vai continuar acompanhando. Já estamos
solicitando uma nova reunião com o Secretário de Direitos Humanos daqui do DF, com a Polícia Militar e a
Polícia Civil, porque a reunião que tivemos anteriormente não foi tão esclarecedora, e queremos que este
caso, particularmente, seja devidamente esclarecido,
que a família do Antônio seja devidamente informada
de tudo o que aconteceu e que os responsáveis pelo
assassinato do Antônio sejam devidamente punidos.
Então, esta é uma missão da Comissão de Direitos Humanos.Conto com o apoio de todos vocês para
que possamos tornar claro tudo o que aconteceu em
relação ao assassinato do Antônio.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senadora Ana Rita, quero lhe fazer um aparte
na linha do que fez o Senador Simon, permita-me. De
fato, Senadora Ana Rita, no momento em que saí da
Comissão – quero dar este depoimento aqui da for-
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ma muito franca como a gente sempre fala – eu dizia:
quero ver quem vai pegar esta Comissão agora. Pelo
trabalho que, orgulhosamente, fizemos lá, porque somos um militante dos direitos humanos. Realmente,
eu disse aos que me perguntaram: “A Senadora Ana
Rita vai pegar a Presidência, tenho certeza de que
fará um excelente trabalho.” Por que, para mim, é importante dar este depoimento de seu belo trabalho na
Comissão? Porque sou daquele princípio de que ninguém, ninguém é insubstituível, as pessoas precisam
só de oportunidade para mostrar toda a sua capacidade. E isso foi o que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos. V. Exª está presidindo com maestria,
com firmeza, com sensibilidade, mas com coragem
também, porque, na Comissão de Direitos Humanos
precisa-se ter coragem para tomar decisões onde o
ser humano tem que estar sempre em primeiro lugar,
e esta é a sua postura. Por isso, o povo do Espírito
Santo, que está aqui na galeria neste momento, está
ouvindo o pronunciamento de uma grande Senadora,
presidida pelo Senador Mozarildo, com o aparte do
Senador Simon, e eu, humildemente, quero dar este
depoimento pelo seu trabalho, pela sua história e pela
sua vida. Estou muito feliz de caminhar ao seu lado,
estou muito alegre de ser seu amigo. Como eu disse
outro dia e repito: estou com a alma e o coração leves.
Estamos caminhando na linha, naquela Comissão, de
fazer bem não interessando a quem. Estamos combatendo todos os tipos de preconceito e buscando e
perseguindo a Justiça, a verdade, a solidariedade e a
liberdade. Liberdade, liberdade – não digo abre asas
sobre nós. Eu diria: liberdade, liberdade, abrace todos
nós. Parabéns a V. Exª.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Obrigada, Senador Paulo Paim.
Enfim, para já ir concluindo, Senador Mozarildo,
temos uma gama de proposições de lei que por um
lado suprimem direitos e por outro ampliam o leque de
possibilidades de enfrentamento à persistência inaceitável de inúmeras violações de direitos humanos que
seguem aviltando a dignidade de milhares de brasileiros e brasileiras.
Diante desses desafios, é urgente e necessário
que o mesmo Brasil que priorizou as políticas de fortalecimento do papel do Estado para enfrentar o abismo
da desigualdade social, erradicar a pobreza extrema,
criar milhões de oportunidades de emprego e aumentar
as políticas de renda e educação envide agora esforços para implementar um Estado que seja garantidor
dos direitos humanos sociais, econômicos, culturais e
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ambientais, visando à construção de uma verdadeira
cultura de respeito à dignidade das pessoas.
Tenho convicção de que este Fórum Mundial de
Direitos Humanos está sendo uma belíssima oportunidade de diálogo e de troca de experiência entre movimentos sociais e defensores de direitos humanos de
todo o mundo, que resultará num compromisso mundial
em prol de uma sociedade que garanta a universalização dos direitos inalienáveis ao ser humano, além de
expressar a luta para que todos os humanos possam
vivenciar a experiência de humanidade em sua plena
diversidade e pluralidade.
Isso porque, Sr. Presidente, tenho convicção de
que os direitos humanos ampliam e enriquecem as
possibilidades de trocas humanas, ampliando, inclusive, o horizonte da própria humanidade.
Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de dizer.
Apenas vou fazer um outro registro aqui ao final da
minha fala.
Ontem à noite nós tivemos a abertura do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que vai
se estender durante todo o dia de hoje e terminará
amanhã. Sou delegada neste 5º Congresso Nacional
do Partido dos Trabalhadores. A nossa expectativa –
é um congresso que conta com mais de mil delegados de todos os Estados brasileiros – é de que este
congresso realmente possa apontar com firmeza qual
é a nossa estratégia para o nosso período, do ponto
de vista programático, do ponto de vista eleitoral e do
ponto de vista das lutas sociais, do que nós queremos
para o nosso Brasil.
Eu quero aqui saudar também todos os delegados, militantes, companheiros e companheiras que
estão participando desse 5º Congresso Nacional do
Partido dos Trabalhadores.
Sr. Presidente, muito obrigada pela compreensão
com relação ao tempo.
Desejo aqui aos meus queridos amigos e amigas,
companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras
pelos direitos humanos no Estado do Espírito Santo
muita força, muita coragem e muita disposição. Estamos caminhando juntos. Queremos um Brasil cada
vez melhor e um Espírito Santo cada vez melhor para
todos os capixabas. Um grande abraço. Estamos juntos nessa caminhada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
Durante o discurso da Srª Ana Rita, 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) – Parabenizando a Senadora Ana Rita pelo brilhante pronunciamento, quero
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também endossar os apartes feitos pelo Senador Pedro Simon e pelo Senador Paim e dizer a vocês que,
realmente, aqui está uma valente, corajosa e atuante
Senadora. (Palmas.)
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Pedro Simon, do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado companheiro Presidente, geralmente eu o
encontro na Presidência, porque V. Exª está sempre
nesta Casa, de segunda a sexta-feira, das 2 horas; e,
quando eu saio – pode ser às 7 horas, às 8 horas, às
9 horas –, V. Exª ainda está aqui.
Eu peço desculpa, mas foi um ano, foi um mês,
foi uma semana muito corrida e não posso deixar de
fazer alguns pronunciamentos que eu considero importantes e que transcorreram nesses dias. Amigos
meus têm me cobrado pelo meu silêncio, porque não
compareci aqui.
Vou falar sobre a decisão de ontem do Supremo.
Olha, Sr. Presidente, nós, a rigor, podíamos dormir
sem essa. O Supremo vem dando umas ganhadas em
nós duras. Não é confronto. Eu discordo daqueles que
acham que há uma diferenciação, uma corrida para
quem é melhor ou para quem decide, entre Supremo
e Congresso Nacional. A Constituição é muito clara:
os Poderes são iguais, independentes e harmoniosamente entre si, mas o que tem acontecido a gente já
imaginava, eu já falei várias vezes nesta Casa.
Morreu o Dr. Tancredo e o Presidente Sarney
assumiu a Presidência da República. O Presidente
Sarney – e faço justiça a ele, posso discordar disso ou
daquilo –, naqueles princípios da aliança democrática
que consolidara aquele momento histórico e ímpar na
História do Brasil, cumpriu os seus compromissos e
convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Mas é
verdade que o Presidente Sarney não tinha a autoridade que teria o Presidente Tancredo, se estivesse vivo.
Tancredo foi o eleito, ele era o vice. Então, criou-se um
embaraço difícil de conduzir a Constituinte.
Dr. Ulysses, Presidente da Constituinte, com muita
autoridade e com muita força, Presidente de um partido, e o MDB, sozinho, tinha maioria na Constituinte,
Sr. Presidente, na Câmara e no Senado. Todos os governadores eram do MDB, à exceção do governador
de Sergipe.
No debate, surgiram grandes discórdias. No início, acertou-se, mas, no fim, um grupo competente –
eu diria até dos maiores líderes, dos que eram mais
capazes, eram mais progressistas – fez um lance de
muita inteligência: criou uma comissão de sistematização que, aprovando o texto modelo da Constituin-
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te, para mudá-lo depois, precisaria, para cada texto, o
quórum qualificado.
Só que aí nasceu o tal do centrão. Porque se as
lideranças mais progressistas na Comissão de Sistematização tinham ampla maioria, no plenário não tinha.
Eu me lembro do saudoso Deputado Robertão que,
inclusive foi ministro do Dr. Sarney e coordenou esse
centrão. E esse centrão inverteu, derrotou o texto da
Comissão de Sistematização, entrando outro texto, o
deles. E aí era o inverso. As lideranças maiores, mas
que não eram majoritárias, tinham que votar e botar a
maioria em cada texto.
Mudou tudo. E esse é um fato da maior gravidade.
E só a competência do Dr. Ulysses Guimarães e, de
certa forma o respeito do Presidente Sarney ao Congresso Nacional, conseguiu que se chegasse ao final.
Mas se chegou ao final, entre vírgulas. Ainda hoje, se
nós pegarmos a Constituição, nós vamos encontrar
uma série de dispositivos em que, na hora de votar,
não havia acordo. Ou então, cá entre nós, e se fosse
para votação, o Covas, Líder do Governo, mas na verdade minoritário, perderia em plenário.
Então até hoje está na Constituição: O Brasil fará
a reforma agrária. Mas como? Quer dizer, a Constituição diz que nós precisamos fazer a Reforma Agrária.
Mas como? Em termos de lei complementar. Lá se
vão 25 anos e até agora não tem coisa nenhuma de
lei complementar.
Será feita a reforma tributária. Como? Em termos
de lei complementar. Até agora não tem nada.
A fidelidade partidária existe. Quem trocar de
partido perde o mandato. Como? Em termos de lei
complementar. E precisou o Supremo, na ausência,
no vazio nosso, precisou dizer: Parlamentar que muda
de partido perde o mandato. E nós temos que calar
a boca, nós perdemos a autoridade. Se nós estamos
há 25 anos não fizemos nada, eles fizeram. E é o que
tem acontecido.
Nós não podemos dizer uma palavra ao Supremo, não podemos dizer que ele está invocando, está
entrando no nosso terreno. Não é verdade. Nós não
fazemos nada. É nosso, é verdade. Mas há 25 anos
não fazemos nada, ele ocupa o terreno. E é o que está
acontecendo agora. E é o que está acontecendo agora.
A Constituição fala em financiamento público,
mas, até agora, nada! E o que é mais grave: essa minirreforma, era melhor que não se fizesse nada e que
a gente – eu defendi essa tese – convocasse uma
sessão extraordinária do Congresso para 30 dias em
janeiro, só para discutir essa reforma da Constituição.
Então, janeiro e fevereiro só para a reforma da Constituição naquelas questões essenciais que precisam
ser discutidas. Mas, fazer como nós fizemos...
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O Presidente, na melhor das intenções, designa uma Comissão até juristas etc e tal, e aí vem ao
plenário para votar e deu no que deu. A maioria votou
que as empresas podem doar dinheiro para a campanha política, mesmo aquelas que tenham negócios
com o Governo.
Se nós formos olhar o que isso significa, vamos
verificar que a grande e triste verdade é que as empresas que doam aos partidos políticos são exatamente
as empresas que têm grandes interesses com os partidos políticos. São as grandes empresas que fazem
as negociações.
As construtoras são fontes de 55% de doações
aos partidos, em 2012; construtora, incorporadora, engenharia e empreendimento doaram R$416 milhões
(55% do total); agropecuária, agroindústria e fertilizante
doaram R$61 milhões (8%); banco, consórcio e seguro,
R$51 milhões (6%); depois vêm indústria de tecnologia, solo, saneamento e meio ambiente; alimentos e
bebidas; energia, petróleo e gás; comércio.
Quem está dando dinheiro para a campanha política é aquela empresa que negocia com o Governo.
Das grandes construtoras, as grandes empreiteiras, que
fazem fortunas em negociação com o Governo, a que
deu mais deu 45 milhões. Uma empresa só, 45 milhões!
Já se disse muitas vezes: em política não há almoço de graça. Não há almoço de graça em política.
Nem carona de avião de graça a gente consegue na
política. E o nosso Congresso, o nosso Senado vota
favorável a que as empreiteiras continuem a atuar na
campanha. No Supremo, até ontem, quatro a zero
contra esse tipo de doação. Não podem dar dinheiro.
E também as pessoas físicas: 10% do patrimônio,
do rendimento bruto. Só o nosso amigo José Dirceu
vai ganhar 20 mil; 10% do rendimento bruto (240 mil).
Então, pode doar 24 mil para a campanha.
Eu estranhei – perdoem-me a sinceridade, mas
eu estranhei – o brilhante e ilustre Ministro, que foi o
último Ministro indicado para o Supremo, o 11º, ter pedido vista, porque o Supremo deseja votar essa matéria até o fim do ano, para valer ainda para a eleição
do ano que vem.
Essa é uma matéria tão interessante que praticamente todos os Ministros já deram o voto. Todos os
Ministros, abertamente, já votaram. Afora os quatro que
votaram oficialmente, os outros já disseram como vão
votar. Mas ele disse que vai ter que estudar.
Eu faço um apelo a S. Exª para que devolva até
quarta-feira, senão S. Exª ficará como responsável
por essa matéria não entrar em julgamento agora. Se
essa matéria não valer para a eleição do ano que vem,
terá no ilustre Ministro o último dos indicados como
responsável de um pedido de vista que ele tem direi-
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to – que é legítimo, não estou nem discutindo isso –,
mas que ele podia tranquilamente... porque, cá entre
nós, Sr. Presidente, ter dúvida sobre essa matéria, S.
Exª estivesse onde estivesse, antes de estar lá, é algo
completamente incompreensível. Eu faço esse apelo.
E, infelizmente, volto a dizer aqui: é difícil esperar
as coisas do Congresso Nacional. Ou os jovens vão
às ruas e tomam posição e se manifestem, ou então
as coisas continuarão como estão.
Sr. Presidente, se não me engano, com a primeira
assinatura do Senador Requião, está correndo uma CPI
sobre a questão do transporte. É uma questão muito
delicada, é uma questão da maior importância. Quando
me pediram que eu assinasse, eu estava do lado do
Senador Paim, eu e ele assinamos com a maior naturalidade, e o número de assinaturas foi bem superior.
Saudação ao companheiro que vem...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Após o senhor. Inclusive, vim
agora de uma solenidade, como o senhor sabe, de um
belíssimo encontro que tive. E, tomo a liberdade, vou
tentar falar desse mesmo assunto, porque apresentei
um projeto de lei – estava ouvindo no rádio– proibindo
a doação de pessoa jurídica. O Senador Suplicy me
ajudou, mas o projeto é de minha autoria. Eu gostaria
que as eleições ficassem mais iguais. Vamos para a
pessoa física, mas, com empresas doando, vamos ficar
aqui, em muitos casos, despachantes de luxo, o que
é péssimo para o Senado e para a política. Desculpe
interrompê-lo, Senador. Vou falar também do encontro que tive, e dei o recado de que um grande político
do Brasil, devoto, vai procurá-lo para entregar o livro
pessoalmente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu digo, sinceramente, com a mesma simpatia,
que me parece que V. Exª está mais iluminado nessa
sua volta de Roma.
Nessa CPI, serena e tranquila – ontem, parece-me que terminou, à meia-noite, o prazo... Entrou-se
com a CPI, e, meu querido Senador, foi impressionante
a corrida para a retirada de assinatura.
Essa CPI me lembra aquela que originou o mensalão. Primeiro, eu fui ao Palácio e insisti para que o
Presidente – insisti não, porque eu tinha certeza de
que não tinha problema... Apareceu a figura, na televisão, do cidadão recebendo o dinheiro, os dólares, e
discutindo o percentual. O Lula deveria tê-lo demitido
ali. Naquele momento, ele deveria ter sido demitido. E
eu disse, desta tribuna, que – naquele início de governo
do Lula, eu estava meio comprometido com ele, inclusive de ajudá-lo, de colaborar com ele até aqui dentro
do Senado – eu iria ao Lula, e o Lula o demitiria. Não
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demitiu. Aí criamos a Comissão, e aconteceu, naquela
oportunidade, o que está acontecendo agora.
Primeiro, lutou-se para evitar que as assinaturas
saíssem; mas saíram as assinaturas. E os Líderes não
indicaram os nomes. Tivemos que entrar no Supremo,
que mandou criar um ano depois. Aí não era mais a
figurazinha, aí já era o mensalão.
Pois, ontem, aconteceu isso. Os Líderes à procura
dos Parlamentares. Uma ilustre Parlamentar chorando
e dizendo: “Eu tenho que retirar”. E dando a entender
que ela era forçada, pela sua posição, a retirar. Alguns
não aceitaram e mantiveram a assinatura; mas outros
retiraram.
Ó, meu velho e querido PT! Claro que V. Exª está
no Governo, mas fazer o trabalho, forçar, exigir que
pessoas, por essa ou por aquela razão, retirassem as
assinaturas já feitas na CPI! Impedir pessoas que queriam assinar ontem! Elas foram impedidas!
Sobre a última história da CPI, eu estive nesta
tribuna para dizer: a CPI do Cachoeira foi um escândalo. Foi criada, foi composta, mas fizeram um acordo
de Lideranças. Foi o caso mais imoral, mais indecente que eu conheço em trabalhos de averiguação ou
de tentativas de averiguação, aqui, neste Congresso.
Eu ainda não sei o resultado, se é que terminou
à meia-noite. Queira Deus que tenham sobrado as
assinaturas necessárias. Se isso não acontecer, vai
ser uma pena.
O PT, com 11 anos de Governo, realiza um grande Congresso Nacional. São 11 anos de Governo. É
o terceiro Presidente: Lula; mais Lula, quatro anos; e
a Presidenta, entrando no seu quarto ano. Grandes
debates, grandes discussões internas, grandes manifestações. Eu respeito.
Que o PT e seus líderes prestem solidariedade
aos que foram condenados pelo Supremo Tribunal
Federal, eu respeito. Que queiram transformar essas
pessoas que foram condenadas em mártires, em heróis da democracia, eu fico com o líder Olívio Dutra,
ex-Governador do Rio Grande do Sul, quando ele se
refere a um dos condenados: “Ele tem um passado,
um passado de glória, um passado de respeito, mas
não é esse passado que foi julgado. O que foi julgado
é o ato praticado, que ele praticou, e cometeu o crime.
E o Supremo Tribunal Federal condenou, e nós temos
que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal”.
Coragem, a decisão de Olívio Dutra, que é meu adversário no Rio Grande do Sul, mas sempre o reconheci,
sua seriedade e credibilidade.
Não é bom fazer um confronto entre PT e Supremo Tribunal, até porque eu acho que uma das bandeiras que o Lula e a Srª Presidenta poderiam dizer é a
seguinte: este Supremo que decidiu tem oito ou nove
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Ministros indicados pelo Lula ou pela Srª Dilma. Então,
mostra que, ao indicarem os Ministros, nem Lula – que
indicou primeiro, quando não existia o mensalão –, nem
a Srª Dilma – que indicou depois, quando o mensalão
estava em pleno andamento – teve preocupações na
escolha dos nomes e interrogação com respeito aos
seus votos; escolheram quem achavam que deviam escolher. E alguns desses Ministros absolveram, e outros
desses Ministros condenaram, a maioria condenou.
Então, o Governo do PT não pode receber nenhuma crítica no sentido de que tentou, no Supremo,
qualquer coisa para que ele não votasse como quisesse, de acordo com sua consciência. Por isso, o PT se
saiu bem lá na hora, acatando e aceitando a decisão.
O Governo saiu bem.
Que o PT preste suas homenagens aos seus líderes, é um respeito. Que faça o que quiser com relação aos líderes que foram condenados, é uma decisão
própria. Mas fazer o confronto do PT com o Supremo
não fica bem.
Eu respeito a decisão do Supremo. Tem razão o
PT, quando pergunta: E o mensalão de Minas Gerais?
Tem razão o PT: E os metrôs lá de São Paulo? Tem
razão o PT, quando faz essas perguntas, que são da
maior importância e do maior significado e merecem
resposta.
E até, de certa forma, vai ser favorável ao PT
esse levantamento de debate. E vai ser no ano eleitoral, nesse ano, exatamente nesse ano em que haverá
essa votação. Por isso, que o PT vá devagar, que não
queira criar um confronto com o Supremo. Porque a
grande verdade – entendo o PT e entendo todos os
partidos –é que essa decisão do Supremo eu diria que
teve quase a unanimidade da sociedade brasileira. Eu
diria que essa decisão do Supremo foi o início de uma
redenção do Supremo, em que, pela primeira vez, a
gente pode dizer: “Eu tenho orgulho do Supremo”.
Eu encerro, Sr. Presidente, trazendo – não tive
outra chance, mas o faço agora – o meu abraço e a
minha mágoa pela morte do querido Mandela. Acho
que o grande líder da África do Sul realmente foi uma
das figuras mais extraordinárias ao longo de toda a
história. Um grande líder, um grande líder! Lutou pela
liberdade, lutou pela liberdade! Lutou contra os mais
dolorosos regimes de intolerância que o mundo já viu,
em 27 anos de cadeia!
Ora, Sr. Presidente, eu era Deputado Estadual
de primeiro mandato, quando eu estive nos Estados
Unidos. Eu estive lá no sul, onde andei e vi ônibus de
branco e ônibus de negro; colégio de branco e colégio
de negro; escola de branco e escola de negro. Lá nos
Estados Unidos, essas coisas aconteciam. Eu fiquei
boquiaberto, porque não me passava pela cabeça, em-
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bora eu soubesse que essas coisas existiam, vendo
ali no local, vendo ali: naquela rua, branco; e, naquela
rua, negro. Estados Unidos – entre aspas – “campeão
mundial da democracia”.
Eu também vi, lá na África, aquelas coisas. Realmente, era bem mais cruel, porque ali era uma ditadura,
era a Inglaterra, o que tinha sobrado do seu império,
que praticamente tinha a metade do mundo, estava ali,
na África. Uma minoria de menos de 10% esmagando
uma maioria de 90%. E Mandela foi o grande líder, foi
o grande nome. E é impressionante que, preso, inclusive em solitária, pelo prazo de 27 anos, foi ele que,
na África do Sul e pelo mundo afora, conduziu a grande luta que fez a grande transformação naquele país.
Mas a importância de Mandela, Prêmio Nobel da
Paz, não foi a sua vitória, não foi a África se livrar da
escravidão da Grã-Bretanha. A grande vitória de Mandela, o que o torna fantástico, foi ele em liberdade, foi
ele vitorioso, foi ele, endeusado no mundo, assumir a
Presidência, foi ele conduzir o processo.
Grã-Bretanha fora, nós no poder, fim da desigualdade racial, como vamos agir? De que forma se conduziria o processo? O que se faria com aqueles que, ao
longo do tempo, prenderam e escravizaram, mantiveram afastados da cidade os guetos de negros? O que
fazer daqueles que tinham casos de assassinatos de
mortes, de violência, de tortura e tudo o mais? Como
conduzir o processo, anos e anos e anos e geração
em que isso tinha acontecido?
E o povo na expectativa, o povo querendo a resposta, o povo querendo buscar uma fórmula através
da qual viesse essa resposta. E aí é que surge o Mandela, aí é que surge o Mandela. Quando se esperava
a nomeação de comissões de julgamento para julgar,
analisar, decidir e matar, prender, declaração de pena
de morte ou de perpétua punição, o que o Mandela faz?
Vamos apurar tudo. Vamos apurar tudo. Vamos verificar
de cada uma das pessoas qual é a responsabilidade
e o que fez. E apuraram. Fizeram um dossiê de cada
um dos criminosos, de cada um. E agora, o que fazer?
Esse merece a morte, esse merece a prisão perpétua,
esse merece... Não. Aí foi a boquiaberta.
O cidadão era investigado, era condenado, reconhecia, assinava que ele reconhecia aqueles delitos que ele tinha cometido, pedia perdão e ficava em
liberdade. As pessoas, as entidades discutiam com
Mandela: mas o que é isso? Isso não existe! Mas que
forma de fazer é esta? E Mandela respondeu: nós
temos dois caminhos, o primeiro caminho, que é seguido por todos, que é o racional à primeira vista, que
é justo e que é normal. Nós vencemos democraticamente, um país que vivia sob domínio, agora é nosso.
Dezenas de anos de escravidão, de violência. Temos
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casos que estão aí, à prova. O problema é que nem
Cuba fez, comissão de fuzilamento, prisão que nem a
dele, vinte e tantos anos. Mas, se nós fizermos isso,
eles vão pagar, mas nós, também. Não dá para dizer
que nós vamos fazer isso na imparcialidade. Vamos
fazer e vamos cometer nossos equívocos, vamos matar vamos fazer o que eles fizeram. Aí nós vamos ter
uma luta numa guerra civil por quanto tempo? Quanto
tempo durará isso? Por quanto tempo ficaremos matando, chorando, derramando sangue, e a África do
Sul, cada vez pior?
Organizou ele... Nos jogos de futebol americano
em que a Grã-Bretanha jogava, nos jogos dela não
entrava negro, e nos jogos em que jogavam os africanos, lá nos arrabaldes, não entrava branco. E ele fez
a participação no torneio. E fez o máximo: o estádio
lotado, metade de brancos, metade de pretos, juntos,
de mãos dadas. E a África conseguiu, inclusive, ganhar
uma partida espetacular a África do sul.
E aquele gesto de o branco assassino pedir desculpas, baixar a cabeça... É claro que ele ficou numa
posição olhada com desdém, porque não estava na
cadeia, não foi preso, não foi torturado. Ocasionou o
desenvolvimento e o progresso da África do Sul. Isso
fez de Mandela um líder mundial.
São duas pessoas que eu respeito, para quem
tiro o chapéu e por quem tenho paixão: é ele e Mahatma Ghandi, na Índia. Índia dominada pelos ingleses.
Massacraram, a mesma coisa que na África do Sul,
com os seus preconceitos. Na Índia foi pior, porque a
Grã-Bretanha a rachou ao meio: um país, Índia; o outro país, Paquistão.
O povo queria guerra contra a Grã-Bretanha, e a
política de Gandhi era a política da paz. Não aceitava
armamento, não aceitava guerra. A única questão era
o direito de não fazer, de não ir; de cruzar os braços
e não fazer. E essa política da não violência cresceu,
cresceu, cresceu, cresceu, cresceu... A Grã-Bretanha
perdeu completamente o controle, e Gandhi conseguiu,
também sem derramar um tiro.
Por isso, Sr. Presidente, atrasado porque não
tive condições antes, eu não podia deixar de vir a esta
tribuna e trazer o meu abraço afetivo a Nelson Mandela. Vivemos uma das páginas mais bonitas da história desta humanidade. Ele, realmente, mostrou que a
gente pode, que a gente tem condição. Que o exemplo
de Mandela seja um pouco de exemplo para a nossa
Comissão da Verdade. Ainda tem gente, ainda tem
general ocupando cargo importante no atual Governo
que pensa que a ditadura não acabou. E vamos fazer
justiça: a Comissão da Verdade está agindo com muita
tranquilidade, quer investigar, quer o direito de procurar os ossos do filho para que a mãe possa enterrar.
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Tanto a Presidente Dilma quanto a Ministra Maria
do Rosário, Ministra das questões sociais por quem tenho muito respeito, estão conduzindo bem o processo.
Conduziram bem a questão do Presidente João Goulart, investigando. Acho muito difícil, 50 anos depois,
descobrir se houve ou não assassinato, mas investigou, aprovou o projeto do ilustre e querido Senador do
Amapá e meu, decretando nula a sessão do Congresso
Nacional do dia 1º de abril de 1964 até a madrugada
do dia 2. Aquela sessão está anulada. Ela não existiu.
Em consequência, não houve a cassação de João
Goulart. O que houve foi o golpe dos militares, que se
reuniram, decretaram o AI-1, transformaram o Congresso em colégio eleitoral e elegeram Castelo Branco.
Na quarta-feira, votaremos... Aliás, perdão, promulgaremos a sessão.
Acho um momento importante este. Acho que
alguns poucos que ainda não encontraram razão para
ver que eles estão cumprindo, estão governando, estão
dirigindo cargos da maior importância e consequentemente têm de estar de acordo com o pensamento
nacional.
Que a Comissão da Verdade continue, que a
Ministra Maria do Rosário seja firme. E meus cumprimentos à Presidente da República, que, desde o início,
agiu com a maior dignidade. E meus cumprimentos ao
Presidente do Senado, Senador Renan, que foi firme
na convocação da reunião, firme no debate, firme em
não aceitar algumas tentativas de impedir. Firme e
com alegria.
Dizem que a unanimidade é burra. Não foi por
unanimidade por só um voto. Mas o voto que votou
contra nós é de um Deputado militar do Rio de Janeiro
que, se tivesse votado conosco, teria que se explicar.
Fez bem em ficar com a consciência dele, que é bem
diferente da nossa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aquele rapazinho ali é meu filho. Entrou na faculdade de Direito e está com a namorada, que também
é estudante de Direito. Eu vejo com muita alegria, meu
filho, essa coincidência de você e a Luiza chegarem
aqui, no momento em que estou falando essas coisas
de muito significado.
Você está estudando Direito, ela, também. E
com que emoção a gente vê essa geração que vem
aí. Ele, quando estudou a história, e ela, quando estudou a história, estudaram que, no dia 1º de abril, o
João Goulart fugiu, estava no exterior, em lugar incerto
e não sabido, e por isso foi cassado. O filho de vocês
vai ver a verdadeira história. Não houve o 1º de abril.
Na verdade, o que houve foi o golpe que os militares
deram com o colégio eleitoral.
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Eu vejo essa geração com muita emoção e com
muito respeito. Eu vejo tanto o meu filho como a Luiza tendo as ligações nas redes sociais e vejo como é
impressionante como elas andam, como elas voam.
E tenho a impressão, meu querido amigo, de que elas
vão crescer.
Eu tenho a impressão de que, lá nos Estados
Unidos, o Obama só se elegeu por causa da mocidade
e dessas coisas. O Obama recusou. Os nossos amigos aqui, os nossos Líderes de Bancada que querem
dinheiro das empreiteiras... O Obama recusou. Lá se
pode receber dinheiro público ou não. O Obama recusou qualquer verba para a sua campanha, a não ser
a das redes sociais, cujo máximo, se não me engano,
era de US$10, não sei quanto. Ele pegou uma montanha de dinheiro.
Eu vejo, meu amigo Pedrinho, meu filho, que
foi por vocês. Quando vieram aqui na frente é que
conseguimos aprovar a Lei da Ficha Limpa. No dia
anterior ao que vocês estiveram aqui, neste Senado
falaram umas 15 pessoas, todas contra a Ficha Limpa. Mas, no dia seguinte, quando vocês estavam aqui
na frente, eu fui um dos que vieram a esta tribuna e
disse: “Olha, eu falo para ti, fulano, como meu amigo.
Eu te quero muito bem, mas hoje o teu nome vai ficar
marcado para o resto da vida.” Outro vai ser marcado
como quem votou: “Quem é vigarista caia fora! Ou tu
votaste do lado deles.”
Pedro, no dia anterior, 20 votaram contra, e, no dia
seguinte, depois da manifestação dos jovens, a unanimidade votou a favor, a unanimidade votou a favor. É
por isso que eu falo que não acredito no Congresso,
acredito menos ainda no Executivo e no Supremo. Eu
acredito na mocidade, acredito no povo na rua.
Estou aqui, com muita emoção, falando à nova
geração. Eu estou indo, mas, para aqueles que não gostam muito de mim, estou deixando gente no meu lugar.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 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) – Cumprimento o Senador
Simon pelo brilhante pronunciamento que faz.
Quero cumprimentar o seu filho e a futura nora e
dizer que é um orgulho para vocês e para toda a Na-
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ção brasileira ter um Senador do nível e da qualidade
do Senador Pedro Simon.
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.) – Obrigado, caro Presidente, Senador Mozarildo. Quero cumprimentar também o Senador Simon,
cumprimentar seu filho, sua namorada, que estão aqui.
Antes de mais nada, dizer ao colega Senador
Pedro Simon que tive, como assumi o compromisso
com V. Exª, o privilégio, a bênção de ter um encontro
privado com o Papa Francisco, antes de ser eleito
personalidade do ano pela revista Time. E fiquei, mais
uma vez, surpreendido, eu e o Arcebispo emérito de
Porto Velho, Dom Moacyr Grechi, que foi Bispo no Acre
durante 27 anos, que disse: “Já tive muitos encontros
com Papa, nunca vi um como este”. Na Casa Santa
Marta, a simplicidade, sozinho, sem passar por tantas
salas, sem receber tantas recomendações, ele puxou a
cadeira, sentou ao lado de Dom Moacyr, ao meu lado,
conversou, e o tempo inteiro – uso aqui uma expressão que talvez me ajude a me comunicar –, gente, o
tempo inteiro; gente o tempo inteiro. Na simplicidade
do Papa Francisco, está a força de seu Papado, nos
gestos, nas atitudes, e ele demonstrou uma preocupação extraordinária, maior com as crianças, com os
jovens e com os idosos.
E penso que estes são os desafios que temos
mesmo: os idosos, as crianças e os jovens. Foi isso
que dominou muito a conversa. E, claro, a temática ambiental. Modestamente, propus a ele apreciar e, graças
também a uma sugestão do próprio Ministro Herman
Benjamin, entreguei um documento, pedindo-lhe que
apreciasse a possibilidade de criar a pastoral do meio
ambiente. Falei que a busca dele de trabalhar nesse
tema ambiental é que estabelece um diálogo com a
nossa juventude, que, hoje, talvez seja o maior desafio
desta humanidade, junto com a fome, com o desemprego, com as crises, mas como lidar, e, obviamente,
os idosos. E ele falava com Dom Moacyr sobre isto: a
importância de se ter coragem de estar junto ao povo
simples da Amazônia.
Mas, caro Senador Pedro Simon, ficamos por
mais de meia hora, talvez 40 minutos ou mais, numa
conversa que alimenta a alma, o coração, o espírito
da gente.
E, como havia lhe falado, no final, disse que temos
aqui um grande Senador – que é V. Exª –, um Senador
católico, praticante, com votos e com devoção a São
Francisco de Assis, e que V. Exª estaria lançando um
livro e que depois buscaria pessoalmente ter a oportu-

DEZEMBRO
DE 2013
Sábado 14 94461

nidade de entregar um livro a ele. Falou que iria mandar
por mim… E ele riu. Eu falei: “Olha, é do Rio Grande
do Sul, é um Senador que, certamente, nas ideias e
nas teses, se identifica muito com Sua Santidade”. E
passei o recado. E eu acho que V. Exª tem que fazer
aquilo que me falou aqui: pedir um encontro com ele,
ter esse encontro, levar o seu livro e renovar as suas
teses, as suas causas de vida, com essa figura extraordinária, que é o nosso Papa.
Ele realmente tem cada dia mais se tornado um
grande líder mundial. E não é pela altura do grito, pela
força da voz, ou pelos cargos, ou poderio econômico;
é por conta de atitudes simples que ele adota todos os
dias. É inacreditável chegar a uma pessoa… Eu já tinha
tido oportunidade de ter um encontro com o Papa João
Paulo II, obviamente que não estou fazendo paralelos,
mas como, com as atitudes concretas e objetivas, ele
ganha força, com as teses que tem defendido, que são
as teses do nosso povo simples, do mundo inteiro, dos
que têm fé e dos que não têm fé, mas, enfim, de todos
que ocupam este Planeta.
E os gestos! Dom Moacyr tem um problema de
locomoção – fez uma viagem na vida, depois de 40
anos servindo na Amazônia, enfrentando todo tipo de
desafio e de dificuldade –, de forma que caminha com
alguma dificuldade. Então, eu fui cuidando dele; fui e
voltei com ele. E, na hora de ir embora, o Papa nos
acompanha, Senador Pedro Simon, vai nos deixar lá
fora, tenta vestir o Dom Moacyr com o sobretudo. O
tempo inteiro ele tenta servir.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– O seu parceiro de viagem foi?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Dom Moacyr Grechi.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– É que o outro já leva outro tipo de parceria.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E o Padre Ceppi também estava lá.
Então, gestos… O tempo inteiro ele queria servir,
nas atitudes, no acolhimento.
Eu dei para ele uma réplica da casa, de como
moram os seringueiros da Amazônia, os povos da
floresta, como nós chamamos. Então, mais adiante,
eu vou fazer um relato, porque também participei de
alguns eventos sobre os 20 anos sem Chico Mendes.
Mas queria deixar registrado aqui, agradecer a
Deus, agradecer ao Papa Francisco pela oportunidade.
O Embaixador do Brasil no Vaticano, Denis, falou
que nós somos os primeiros brasileiros a terem tido o
privilégio de, numa visita, ter uma audiência privada,
oficial com o Papa Francisco. Eu me sinto muito honrado
e logo vou pôr, no meu gabinete, na minha casa, uma
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fotografia, que, para mim, registra um dos momentos
mais felizes, mais importantes da minha vida.
Estou com a minha confiança, minha fé renovada,
repactuando meus compromissos de, com um mandato, com atitudes, como cidadão principalmente, mas
também como Senador, trabalhar para que possamos
ter um mundo melhor, como busca o Papa Francisco
e tanta gente neste mundo.
Pretendo fazer, já na semana que vem, uma fala
aqui do registro da visita que fiz também à FAO, ao
José Graziano, Diretor-Geral da FAO.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Senador Anibal, com prazer.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Se me permite um aparte, eu gostaria de dizer
que a inveja não é um bom sentimento. Então, eu não
posso dizer que senti inveja, eu quero dizer que me
senti muito feliz, porque a própria Bíblia diz que o bom
amigo do noivo se sente tão feliz quanto o próprio noivo
no dia do casamento. Então, eu devo dizer que, na impossibilidade de ter estado com V. Exª nessa audiência
com o Papa, eu gostaria de dizer que me senti muito
feliz e muito honrado por saber que V. Exª foi a primeira autoridade brasileira, desde que o Papa assumiu o
pontificado, a ter essa visita oficial, juntamente com o
nosso Dom Moacyr, um bispo que nos é muito caro
hoje. Ele está aposentado como Arcebispo de Rondônia, mas prestou um grande serviço ao Acre e à Igreja
no Acre. Então, o fato de V. Exª ter estado com o Papa
juntamente com o Arcebispo Dom Moacyr é algo que
deixou, com certeza, todos os acrianos orgulhosos.
Eu quero dizer, como seu companheiro de Bancada
e amigo de tantas datas e de lutas, realmente, que
eu me senti muito feliz e realizado. Parabéns pela iniciativa dessa agenda, que foi muito alvissareira. Isso
mostra nada mais que a grandiosidade do mandato e
da representatividade que V. Exª tem em relação ao
povo do Acre e ao povo do Brasil na condição de Vice-Presidente do Senado. Parabéns!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Muito obrigado, Senador Anibal. Senador Pedro Simon, depois de o colega Mozarildo ter passado
a Presidência, eu quero aproveitar, daqui da tribuna,
para cumprimentar pelo aniversário hoje do nosso colega Senador Anibal Diniz, que completa mais um ano
de vida, ele que leva uma vida com muita dignidade, é
sempre uma referência, é o que podemos chamar de
um bom cristão, bom cidadão. Então, parabéns, colega, amigo, companheiro de lutas, aliado, assessor e
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hoje grande Senador do Acre, Senador Anibal Diniz.
E obrigado pelas palavras também.
Queria daqui, Sr. Presidente, lamentar também
a perda de uma pessoa muito especial na minha vida,
um cuidador de mim e da minha família. Quero registrar aqui o falecimento, no dia 8 deste mês, do Tenente-Coronel José Leão, meu companheiro de jornada
de décadas e, lamentavelmente, por estar cumprindo
essa agenda em Roma, eu não pude estar presente
nesse momento, mas era o tempo inteiro no telefone
com sua esposa, com os seus familiares, seus irmãos,
com os amigos. Perdemos uma das pessoas mais leais
que encontrei na minha vida, uma pessoa que tinha o
espírito de servir, um apaixonado pela família, por servir, pela Polícia Militar, que era a sua segunda família.
E eu quero, daqui da tribuna do Senado, fazer
esse registro. Ele morreu novo, com 48 anos. Tinha
sido promovido recentemente a Tenente-Coronel pelo
Governador Tião Viana, a quem eu agradeço todo o
apoio que deu ao Comando da PM durante a enfermidade. Mas, ele que venceu tantas lutas, não conseguiu
vencer uma luta contra o câncer. E deixou a sua esposa Suzana, que também se dedicou tanto a ele, o seu
filho Alex e sua filha Ana Carolina. Duas crianças ainda.
E estou certo de que, junto com seus familiares, seus
irmãos, sua esposa... Eu vou me somar também para
que gente possa, em homenagem à memória dele,
cuidar de sua família, cuidar de seus filhos.
E, daqui da tribuna, quero agradecer ao Leão por
tudo o que ele fez por mim, pela minha família, pela
Polícia Militar e pelo Acre. É um exemplo de servidor,
um exemplo de ser humano e um exemplo de auxiliar.
Quero, então, Sr. Presidente, retomar um tema,
sobre o qual V. Exª, Senador Pedro Simon, fez um discurso hoje. Eu cheguei de viagem e não posso deixar
de tratar desse tema, que foi um dos temas que V. Exª
tratou, porque sou autor de um projeto, que eu queria
ler, um projeto derrotado na Comissão de Constituição e Justiça, porque se alegou, naquela Comissão,
que meu o projeto era inconstitucional. E o que previa
o meu projeto tido como inconstitucional na Comissão de Constituição e Justiça do Senado neste ano?
Dar nova redação ao art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1927 – a Lei das Eleições –, vedando o
financiamento de campanhas eleitorais por pessoas
jurídicas. Meu projeto previa isso! E, na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, foi tido como inconstitucional e foi derrotado este ano.
O projeto dizia:
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Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com 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, procedente
de pessoa jurídica de direito público, interno
ou externo, ou de direito privado.
Parágrafo único. A vedação a que se refere
o caput não se aplica aos recursos do fundo
partidário e ao acesso gratuito a rádio e televisão, nos termos do art. 17, §3º, da Constituição Federal.
Esse meu projeto foi derrotado este ano. Havia
uma emenda, inclusive, do Senador Suplicy, que melhorava meu projeto, e que estabelecia um limite de
doação para pessoa física. E o que o Supremo está
julgando – e já se iniciou o julgamento, com 4 votos a
zero – e se pediu vista?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Copiou seu projeto.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – O Supremo está dizendo que o inconstitucional é o financiamento de pessoa jurídica, o contrário
da decisão da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado. E, mais, que a emenda do Senador Suplicy
também é correta ao estabelecer que não pode ser
percentual de renda para doação de pessoa física, pois
deve haver um valor nominal definitivo. E nós havíamos
colocado R$700,00, como teto para que todos possam
doar no limite, porque não pode haver cidadão de primeira e de segunda categoria, o bilionário e o pobre.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Se forem 10%, serão R$70,00.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Então, Sr. Presidente, veja como são as coisas.
Nós não fazemos a nossa parte, pois está estabelecido na Constituição que quem deve legislar sobre esse
assunto é o Congresso Nacional. Eu apresento uma
proposta, e lutei, desde que cheguei aqui, por uma
reforma política, para que saíssemos desse noticiário
que nos diminui, que desmoraliza o Parlamento, que
desmoraliza a democracia representativa. A grande
maioria dos escândalos neste País envolvendo detentores de mandato está vinculada a dois temas, só
dois temas. Os escândalos estão sempre vinculados
a orçamento e a financiamento de campanha.
Nessa história de São Paulo, a que V. Exª estava
se referindo, o que são esses 500 milhões? Falam que
são 30 mensalões, 40, 50. Estava escondido, arquiva-
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do. Ninguém falava disso. Sentaram em cima. Agora,
está vindo para o Supremo. E o que está por trás dessa história de metrô? Não é metrô em São Paulo, não
é trem em São Paulo. Financiamento de campanha!
Empresas doando dinheiro para financiar partidos e
mandatos. Simples! Por isso que falo: mensalão não
foi, não é e não será nunca compra de voto de Parlamentar do PT. Financiamento de campanha ilegal.
Eu apresentei outro projeto, transformando em
crime o caixa dois. Não é crime no Brasil ter caixa dois!
Então, as duas grandes áreas que, pouco a pouco,
estão desmoralizando os mandatos no Parlamento estão vinculadas a orçamento e financiamento de campanha. Votei contra, fui contra essa história de orçamento
impositivo. Um Parlamentar vai valer, agora, 50 milhões
pelo mandato. Vale 50 milhões! Como é impositivo,
aquilo é dinheiro. Pela primeira vez na vida, vou ver um
Parlamentar que, em vez de fiscalizar a aplicação do
dinheiro, em vez de votar a lei orçamentária, vale 50
milhões. Senador vale 100. São 8 anos, Senador vale
100. Será que algum vai se arvorar a dizer: “Agora vou
me candidatar ao Senado. Como tenho 100 milhões,
que posso destinar para onde queira, negocio com
alguém. Tenho 10, pago 10, gasto 90, enfim, e posso
alcançar o mandato.”? Isso não vai terminar bem. Isso
não vai terminar bem! Isso não vai dar certo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – E isso é chamado de orçamento
impositivo. Impositivo está no ressarcimento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Que foram reduzidos, agora, a 0,5% do
Orçamento. Fiz uma reunião lá no Acre e falei: vocês
caíram em uma situação vexatória.
Queria, então, caro Presidente Pedro Simon,
caro colega Anibal, dar alguns dados para mostrar o
quanto é grave o que o Supremo está votando. Primeiro, que ele está indo na sua função, está discutindo
fundamento. A proposta é uma iniciativa que não é do
Supremo, porque senão vão dizer que o Supremo está
legislando sobre eleições. Não! Foi provocado pela
OAB. O Supremo recebeu uma ADI, uma ação direta
de inconstitucionalidade, e iniciou o julgamento da ação
4.650, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Então, o Supremo foi provocado para se manifestar sobre como a Constituição
trata financiamento de campanha.
Faço aqui um parêntese, porque acho que...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Só para lembrar a V. Exª de que,
agora, temos um novo Supremo; antigamente uma ADI
dessa levava dois, três anos para ser julgada, e essa
já foi para julgamento.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ou décadas, às vezes.
E, aí, queria me prender a uma posição – que já
havia lido da tribuna – do Ministro Toffoli, que põe um
argumento que é simples: empresa não vota, não pode
ser votada na eleição; quem vota é o cidadão. A interpretação que os Ministros do Supremo estão dando a
essa ação direta de inconstitucionalidade é simples:
se a empresa não vota, como ela pode influenciar na
eleição? Eleição é só o eleitor e quem é votado, são
só duas figuras, não são três; obviamente que, através
de partidos políticos – mas também defendo inclusive
candidaturas avulsas no futuro, porque defendi aqui e,
lamentavelmente, não passou.
Vou ler um trecho dos argumentos do Ministro
Dias Toffoli:
Democracia. Ontem, em plenário, Toffoli [Ministro Dias Toffoli] defendeu que cabe às pessoas físicas financiarem a democracia [Se
quiserem, pessoa física]. “Ou o povo financia
a democracia ou serão os poderes econômico
e financeiro.” [Que o farão.]
Permitir o financiamento por empresas seria
desequilibrar as eleições e abrir espaço para
interferência que Toffoli considera indevida. “A
hora do voto é um daqueles raros momentos,
senão o único, em que há a perfeita consumação do princípio da igualdade. O voto da
pessoa mais rica deste País vale o mesmo
que o da pessoa mais pobre.”
Isso quem falou foi o Ministro Dias Toffoli.
Então, é óbvio que está claro que estamos praticando uma ilegalidade quando aceitamos que empresas financiem.
Vou dar alguns números, Senador Simon.
No caso do Congresso, segundo dados apresentados no debate, na eleição de 2002, foram gastos no
País R$798 milhões; em 2012, Senador Presidente
Pedro Simon, foram R$4,5 bilhões. Estou falando de
dados oficiais. Houve um crescimento de 2002 para
2012 de 471%. E, aí, nós vamos entender a força do
poderio econômico nas eleições. Os gastos per capita no Brasil com campanha, ou seja, o gasto da campanha dividido pelo número de brasileiros, supera o
de países como França, Alemanha e Reino Unido. É
mais cara a eleição no Brasil do que na França, na
Alemanha e no Reino Unido. E, como proporção ao
PIB, gastos em relação ao PIB do Brasil, é maior do
que nos Estados Unidos.
Então, não há sentido seguirmos nesse faz de
conta de que campanha no Brasil é democrática, de
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que todos podem participar e de que basta ser maior
de idade e eleitor para poder se candidatar. Não! O
poderio econômico, lamentavelmente... Eu queria fazer
um apelo à imprensa. A imprensa precisa tratar desse
tema, pegando o viés correto, mexendo nas causas
dos escândalos eleitorais. Fico feliz de ver o Supremo
tratando desse tema.
Não posso ser diferente. Eu apresentei um projeto exatamente igual à decisão que o Supremo está
adotando, que, lamentavelmente, não passou da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Há mais alguns dados que eu queria ler: “Em
2010, o valor médio gasto por um Deputado Federal
eleito no Brasil – dados oficiais, isso aqui está longe da realidade – é de R$1,1 milhão, e um Senador,
R$4,5 milhões.”
Alguém gastou muito mais que eu, porque eu, em
caso pensado, fiz uma campanha absolutamente modesta, levando em conta o conhecimento que o povo
do Acre tinha do meu nome, das minhas ideias, das
minhas propostas e de todo o trabalho que eu tinha
feito no governo. E tenho muito orgulho de ter feito a
minha campanha de Senador dessa maneira.
Mas, aqui, a média de gastos para Senador, Senador Pedro Simon, é de R$4,5 milhões! Certamente,
alguém também gasta os seus R$4,5 milhões. Estou
afirmando que o meu alguém gastou, porque não cheguei nem perto de cifras como essa, graças a Deus! E
de um Deputado Federal R$1 milhão. Mas eu sei de
Deputados que gastam R$10 milhões, R$15 milhões,
R$20 milhões numa eleição. Então, esses aqui são
dados oficiais.
Agradeço ao Senador Suplicy por ter melhorado
o meu projeto, apresentando uma proposta que fixa
em R$700,00 por pessoa. Esse é outro aspecto que o
Supremo está trabalhando para fazer com que a legislação se encontre com o estabelecido na Constituição.
O Supremo, Senador Pedro Simon, estabeleceu
um prazo de 24 meses para que regulamentemos. O
Supremo diz que, caso o Congresso se abstenha de
criar tal regra, a regra que regula a doação da pessoa
física, haverá um prazo de 18 meses para que o TSE
regulamente provisoriamente o tema, até que nova lei
seja aprovada. Ou seja, de novo estamos sendo tratados como meninos: “Olha, vocês não estão fazendo
o dever de casa. Se não fizerem, vai haver castigo.” E
nós temos agora 24 meses para regulamentar, para
fazer aquilo que é nossa obrigação.
Então, eu queria daqui cumprimentar os ministros, cumprimentar o Supremo por estar tocando num
dos temas mais importante deste País.
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A democracia neste País foi conquistada, e hoje
ela é desacreditada. Ter mandato neste País, em muitos casos, é sinônimo de corrupção. O Parlamento é
desmoralizado – Senado, Câmara, Assembleias Legislativas –; os mandatos são desmoralizados, porque
nós não temos coragem de tirar o poderio econômico
das eleições, nós não temos coragem de fazer eleições
transparentes, limpas e com igualdade para o eleitor
e para os que se candidatam.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Senador, se V.Exª me permite.
Iria ser votada ontem a matéria. Aí, o ilustre Ministro do Supremo pediu vista.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – O Ministro Teori.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Eu tenho o maior respeito. O Ministro
tem direito de pedir vista, e a tradição é a de que ele
peça vista por um mês, dois meses, três meses, e, às
vezes, ficava, antigamente, na gaveta.
O apelo que eu faria a esse Ministro – e acho que
V. Exª deveria fazê-lo, uma vez que a matéria é muito
clara e muito evidente. Tanto que os outros Ministros, à
exceção dele, já decretaram o voto – é que ele devolva
a matéria na quarta-feira, porque, se ele devolver agora, ela pode ser votada e valer para a eleição do ano
que vem. Agora, se ficar na gaveta dele, e ele deixar
para só apresentar em fevereiro, só na outra eleição.
Eu acho que nós deveríamos fazer um apelo a
esse Ministro para que ele devolva na quarta-feira,
porque, se ele devolver na quarta-feira, esta matéria
é votada e já vale para a próxima eleição.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu concordo plenamente, caro Senador Pedro
Simon, primeiro porque a matéria recebeu quatro votos, de quatro Ministros: quatro a zero. E um Ministro,
regimentalmente, como é permitido, o Ministro Teori
Zavascki, interrompeu o julgamento ao pedir vista. Agora, se fica para o ano que vem, pior ainda, porque nós
vamos ter menos tempo entre a decisão do Supremo
e a data das eleições.
Então, é uma matéria que já recebeu quatro votos e tem uma posição clara, explícita, já posta pelos
Ministros. Votaram a favor os Ministros Luiz Fux, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – E os outros já manifestaram o voto. Não
votaram, mas já manifestaram que vão votar a favor.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Aí, Senador Pedro Simon, quando o meu projeto
estava tramitando, eu recebi alguns questionamentos
de colegas. Falaram: “E nós vamos fazer campanha
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como, sem doação?”. Eu falei: com propostas, conversando com o povo. Nós já temos programa no rádio e
na televisão. Nós podemos fazer reuniões. “Agora, o
dinheiro, na eleição, é para quê?”.
Quando eu estava vindo de uma solenidade da
Marinha, eu ouvia no rádio V. Exª falar que não havia
almoço de graça...
E abro aqui um parêntese para fazer um agradecimento ao Comando da Marinha. Hoje é o Dia do
Marinheiro. Hoje é o dia de nascimento do Almirante
Tamandaré, que é patrono da Marinha. E eu fui um dos
agraciados com a medalha. Queria agradecer essa
referência; o Senador Anibal também.
Eu ouvia V. Exª falar que não havia almoço de
graça. Mas é óbvio. Uma empresa doa alguns milhões
na campanha. Há dados aqui que são alarmantes. Vou
passar alguns dados.
O custo de um Deputado Federal...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Os seis primeiros lugares são as seis
maiores empreiteiras que contratam com o Governo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Vejam esses dados aqui. Esses recursos,
por sua vez, são doados por um universo pequeno de
empresas. Ou seja, são poucas as que financiam. Os
dez maiores doadores correspondem a 22% do total
arrecadado. Apenas 10% bancam. E eu estou falando
sabem de quanto? Quatro bilhões e meio de reais na
eleição de 2012. Dados oficiais. Isso é o que oficialmente consta. E o caixa dois, que segue neste País?
Então, eu acho que a maior contribuição que nós
poderíamos dar para fortalecer a democracia, valorizar os mandatos, fortalecer os partidos, limpar essa
situação difícil para todos nós detentores de mandato,
que é estar sempre sob suspeição, é tirando dinheiro
das eleições. Vai ganhar quem tiver melhor proposta.
Vai ganhar aquele que tiver assumido compromisso de
defender a Constituição, de procurar seguir melhorando a vida do nosso povo neste País.
Óbvio que sou daqueles, como tem falado o Presidente Lula, sou daqueles que a minha vida foi isso,
a minha contribuição... Eu sou um engenheiro e estou
muito agradecido a Deus por ter sido Prefeito de Rio
Branco, Governador e hoje Senador porque, com os
mandatos que eu exerci de Prefeito, ajudei a mudar a
minha cidade Rio Branco, a melhorar, a torná-la mais
igual, a criar projetos que modificaram completamente a vida em Rio Branco. É claro que ainda há muito
a ser feito.
O mesmo fiz no Governo do Acre por oito anos.
Oito anos, sem férias, dedicado, trabalhando com uma
boa equipe, mobilizando o Estado e tiramos o Acre da
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ilegalidade, da criminalidade institucionalizada para
uma situação de respeito perante o País. Foi a política
que me permitiu fazer isso; foi o mandato dado pelo
povo que me permitiu fazer isso. E é isso que quero
fortalecer. A minha intenção, quando apresentei o projeto proibindo doação de pessoa jurídica, não é para
diminuir a política, é para colocá-la num lugar de destaque, de maior importância. Mas para onde vamos?
Para onde vamos?
Aqui está claro. A campanha eleitoral no Brasil é
mais cara do que na França, na Alemanha e no Reino
Unido, para citar três países, três países que são referência em democracia. E dizem que a maior democracia
é a dos Estados Unidos. Do ponto de vista do PIB, a
eleição no Brasil é mais cara que a dos Estados Unidos.
O Presidente Obama foi eleito, reeleito, e arrecadou US$700 milhões. E a gente ouve falar, no período
eleitoral: “Agora a campanha milionária dos Estados
Unidos...” Não, ela é milionária porque é transparente:
US$700 milhões doados com o máximo de US$100
por pessoa. Ele fez uma das campanhas mais caras
porque o cidadão, o eleitor disse: “Eu vou dar US$100”.
E quem deu cem não pode dar mais cem.
E aqui no Brasil são as empresas. Aí, o pior é que
quem doa também fica suspeito. Se não doa pode sofrer consequências. Então, eu defendo também o empresário. Nós precisamos libertar os empresários disso
para que eles sejam cobrados e também não sejam
perseguidos. É simples: cada um no seu cada um. O
Executivo fazendo licitações, cobrando bons serviços
no preço; o privado, cumprindo seu papel quando ganha
uma licitação, executando um bom serviço e recebendo por aquilo e, nós, políticos, fiscalizando, aprovando
o orçamento, propondo, sugerindo rumos para o País.
Agora, quando se mistura tudo isso, para se candidatar, em vez de criar as condições para disputar uma
eleição, refletir, debater e construir boas propostas,
você contrata duas bancas: uma banca de advogado,
para se defender porque eleição no Brasil não tem fim,
é judicializada, e uma banca monetária, um banco.
Então, com duas bancas...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – E a banca não é para absolver, é para
“empurrar com a barriga” para cair em exercício findo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Então, nós temos uma situação que é insustentável e precisamos mudar isso.
Felizmente o Congresso não fez a reforma política. O Supremo está fazendo e mexendo no ponto
nevrálgico, central, que é um abuso do poder econômico nas eleições.
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Hoje, a Presidenta Dilma anunciou um veto à tal
minirreforma. Ela já era mini, e com o veto virou o quê?
E onde é que pode pôr outdoor, onde é que não pode?
E eu achei interessante os vetos que ela fez, porque
ela inclusive está fazendo com que...
Então, não adianta disfarçar: “Nós não fizemos
a reforma política, mas fizemos uma minirreforma.”
Ora, nós não precisamos de uma minirreforma,
nós precisamos de mudança no sistema política desse País.
Ontem eu estava no 5º congresso do meu partido.
A Presidenta Dilma reforçou a tese: “Nós precisamos,
vai ser bom para o PT, vai ser bom para o PMDB, vai
ser bom para todos os partidos deste País, leis claras,
fim do abuso do poder econômico.” Nós vamos deixar
de ter eleições judicializadas.
Pode observar, Senador Pedro Simon, Presidente
desta sessão, na eleição do ano que vem, a coisa mais
importante, caso não tenhamos a decisão do Supremo, vai ser as manchetes sobre dinheiro na eleição e
sobre crimes eleitorais, ou seja, advogado falando. Há
períodos em que o advogado fala mais do que os políticos, por conta... Ganha-se um mandato de prefeito;
um mês depois, dois meses ele sai e entra outro; depois ele ganha um recurso, ele sai, volta de novo. As
ações não têm fim, porque as regras não são claras,
porque o Congresso não cumpriu o seu papel, porque
a Câmara e o Senado não votaram a reforma política.
Então, eu concluo agradecendo o tempo e dizendo
que estou hoje satisfeito. O meu projeto de aperfeiçoamento da lei das eleições no País, derrotado na Comissão de Constituição e Justiça, foi ressuscitado pelo
Supremo, na íntegra. Eu sinto assim. Foi ressuscitado
pelo Supremo, na íntegra. O que eles estão votando é
exatamente o texto que está aqui, só isso: “Fica vedada a doação, contribuição direta ou indireta de pessoa
jurídica para a eleição.” Com um argumento simples:
empresa não vota, não pode ser votada, não pode ser
parte de uma eleição. Tão claro na Constituição e tão
difícil de a gente entender.
Eu estou lendo um livro agora da República, li
os dois do Getúlio, do Lira Neto, e estou mergulhando
agora lendo o livro que trata da República. A nossa
República, de que Rui Barbosa era um apoiador discreto, foi vendida, ela nunca se firmou, por conta de
ter sido vendida como um milagre. Eu vejo lá, desde
a primeira Constituição, desde a primeira, o poderia
econômico colocado: só vota quem tiver a renda tal.
Depois aumentaram o poder de compra. Só pode votar quem tiver uma renda maior: 200 mil-réis anuais. O
poderia econômico estava colocado lá, na origem, por
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isso que a gente tem tantos problemas nesse tempo
todo de República.
Se quisermos refundar a República, agora a
República Democrática do Brasil, do novo milênio, do
novo século, temos que tirar o poderia econômico das
eleições. E aí eu quero ver quem é que vai gastar sola
de sapato, garganta, fazer reuniões, conversar com o
povo, mostrar a cara, andar nos mercados, andar nos
bairros, subir nos rios, andar nos seringais, para poder
convencer as pessoas de que é merecedor do voto.
A eleição do jeito que está sendo, cada vez mais
midiática, cada vez mais mentirosa, mais artificial, só
vai gerar mais escândalo e mais diminuição do prestígio do Parlamento. E este Parlamento, que Niemeyer,
com Lúcio Costa, colocou na Praça dos Três Poderes,
mais à frente e mais ao alto, hoje eu posso dizer que
está mais atrás e mais abaixo. E poderá vir para o
lugar que simbolicamente está: mais acima, mais ao
centro e mais ao alto, porque, se todo o poder emana
do povo, aqui deveria ser a instituição mais respeitada deste País. O Senado é a mais antiga instituição
da República, mas certamente nós disputamos hoje
os últimos lugares e disputamos por conta de que estamos sendo desmoralizados pela força do poderio
econômico no nosso meio.
Muito obrigado, Presidente, pelo tempo que me
permitiu usar aqui na tribuna.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Queria pedir a V. Exª para ocupar a
Presidência. Meu filho está me olhando de cara feia,
e o seu colega aqui vai falar.
Mas eu quero me referir à primeira parte do seu
pronunciamento. Eu felicito V. Exª. V. Exª com o Arcebispo Emérito da sua cidade...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Dom Moacyr.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... Dom Moacyr tiveram uma audiência com o Papa.
E essa de fazer algo com relação ao meio ambiente na Amazônia será uma coisa espetacular. Fico
feliz pelo que V. Exª está afirmando, porque continuo
pensando no que eu disse. Minha consciência me diz
que esse Papa é algo que veio para fazer. Se conseguirmos que não seja assassinado, ele vai mudar. Primeiro, a nossa Igreja, que tem de mudar muita coisa.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Você sabe que essa é única preocupação
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com que voltei. Pela sua simplicidade, pela maneira
como está se expondo, não tenho dúvida de que ele
corre risco.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – É ele mudar primeiro a Igreja, para
depois mudar a sociedade.
Meus cumprimentos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado, Senador.
O Sr. Pedro Simon 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) – Concedo a palavra ao Senador
Anibal Diniz, para que possa fazer uso da tribuna.
Antes, Senador Anibal, queria informar, aproveitando a Rádio Senado, a TV Senado, que a missa de
sétimo dia do Tenente Coronel José Leão, meu querido
amigo e companheiro, que faleceu no dia 8 de dezembro passado, será amanhã, sábado, em Rio Branco.
Pretendo estar lá, com a família e com os amigos.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, Senador Pedro Simon, aqui presente, gostaria de
iniciar, cumprimentando V. Exª, Senador Jorge Viana,
pela vitória, ainda que de maneira transversal, que
está tendo nesta semana: realmente, quatro votos do
Supremo Tribunal Federal em favor da Ação Direta de
Inconstitucionalidade interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, absolutamente sintonizada com o
projeto de V. Exª, que foi derrotado na Comissão de
Constituição e Justiça.
Eu estava presente a essa reunião da Comissão
de Constituição e Justiça e pude ouvir atentamente os
argumentos contrários ao seu projeto, que foram argumentos não engrandecedores, não enobrecedores,
mas até aviltadores da política.
Quando V. Exª propôs a proibição de doação das
empresas ou das pessoas jurídicas para as campanhas, na realidade estava permitindo uma participação
maior das pessoas que gostam e que se interessam
pela política, porque quem gosta da política, quem se
interessa, certamente se dispõe a fazer a sua doação
em caráter pessoal e dessa maneira contribuir para
a campanha, para as idéias e para os projetos nos
quais acredita.
Mas, infelizmente, o Senado, ficando um passo
atrás, está tendo, hoje, mais uma vez, que assistir ao
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Supremo Tribunal Federal cumprindo um papel que é
originariamente do Legislativo. Quer dizer, teríamos todas as condições de sairmos na frente nessa questão,
como propôs V. Exª, mas o Senado ficou atrás e, agora, o Supremo Tribunal Federal está realizando aquilo
que era obrigação do Senado e da Câmara. É melhor
para a política que, verdadeiramente, o financiamento
da campanha ocorra a partir da contribuição de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, a partir das
convicções dos cidadãos e não das empresas. Então,
V. Exª está de parabéns!
Vamos torcer para que os demais votos do Supremo Tribunal Federal venham nesse sentido e que
possamos ter essa mudança já sendo aplicada nas
próximas eleições.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Anibal, conhecendo-o
bem, sabendo da sua integridade, da sua honestidade, sendo testemunha dela de vida inteira, não tenho
dúvida de que, em uma candidatura sua ao Senado,
posta pelo Partido dos Trabalhadores, que ainda está
em discussão na frente popular, com igualdade de
condições com os outros – todos sem dinheiro ou havendo doação individual do eleitor –, a sua vantagem
aumenta, porque o que você tem de diferente dos outros são as boas propostas, a intenção de fazer um
bom mandato, com todo o respeito às demais. Outros
vão atrás de juntar poderio econômico para ganhar.
Aí todos ficariam iguais. Vencerá ou terá chance de
vencer o que tiver melhor proposta e não o que tiver
mais dinheiro ou o que tiver mais esquema de apoio.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu gosto da ideia, Senador Jorge Viana, de
fazer a campanha com aquilo que Deus me deu de
graça: canela para andar, mãos para apertar muitas
mãos, cumprimentar muitas pessoas e voz para conversar com muitas pessoas, defender as nossas ideias.
Que, assim, possamos ter uma eleição qualificada e
comprometida com o projeto.
Eu tenho certeza de que, passando no Supremo
Tribunal Federal essa Ação Direta de Inconstitucionalidade proibindo a doação das empresas, as eleições
serão, certamente, um pouco mais limpas e com mais
oportunidade para que os candidatos, independentemente da sua condição financeira, possam dialogar
e defender as suas propostas. Assim, vamos ter uma
eleição mais limpa.
Senador Jorge Viana, aproveitando o ensejo da
abertura do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu ontem, em Brasília, com a
presença do ex-Presidente Lula, da Presidenta Dilma
e do nosso Presidente Rui Falcão, que foram as três
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pessoas que dirigiram mensagem aos petistas do Brasil
inteiro ali presentes e puderam falar sobre os desafios
do presente, os passos para o futuro e quais são os
desafios do Partido dos Trabalhadores para o próximo
período, eu gostaria de informar que na última semana, no último sábado, nós tivemos em Rio Branco o
ato de posse do Presidente Regional do Partido dos
Trabalhadores, o Prof. Ernício Sena.
Nós substituímos o professor que era mestre
em Relações Internacionais, Leonardo de Brito, pelo
professor, que agora é doutor em Ciências Políticas,
Ermício Sena. Então, isso significa que o Partido dos
Trabalhadores também está dando uma atenção especial ao conhecimento acadêmico. Nós trocamos um
Presidente que era mestre em Relações Internacionais
por um doutor em Ciências Políticas, que é o Ermício
Sena. Ao mesmo tempo, nós tivemos o ato de posse
de todos os presidentes municipais do Partido dos Trabalhadores no Acre. Isso, no último sábado.
E, durante esse ato, nós tivemos uma palestra do
Governador Tião Viana, que fez uma exposição muito
qualificada e fundamentada sobre o que foi possível
conquistar ao longo desses três anos de administração,
sob o seu comando, e, ao mesmo tempo, a soma do
conjunto das conquistas empreendidas pelo Governo
do Acre desde 1999 para cá, pegando os governos de
Jorge Viana e Binho Marques; e agora o Governo do
Governador Tião Viana.
Então, é um assunto que estamos sempre tratando aqui no Senado, porque, às vezes, as pessoas perguntam por que fazemos uma defesa tão apaixonada
do projeto em curso no Estado do Acre. É um projeto
que foi iniciado por V. Exª, quando era Governador do
Acre, em 1999; teve sequência com o Governador Binho
Marques e agora tem à frente o Governador Tião Viana.
E agora, ao longo deste ano de 2013, eu tive a
oportunidade de informar neste plenário os avanços
conseguidos pelo Governo do Estado do Acre e reforçar o empenho e o esforço não apenas de um partido,
mas de uma frente popular, que tem à frente o Partido
dos Trabalhadores, para conseguir esses números tão
expressivos e positivos, que foram possíveis ao longo
desses 15 anos de experiência.
Nós temos conseguido, ao longo desses 15 anos,
mudar para melhor a qualidade de vida da população
acriana. Nós temos muitos desafios pela frente, temos
muitos problemas a serem superados, mas podemos
testemunhar que não é por falta de esforço, que não
é por falta de trabalho que não vamos vencer esses desafios, porque o Governador Tião Viana é uma
pessoa completamente aplicada e tem uma equipe
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também completamente envolvida, devotada ao seu
serviço público.
Eu tenho certeza de que temos todas as possibilidades de superar os entraves que ainda restam, mas
não podemos deixar de comemorar os resultados que
nós conseguimos. E foram resultados conseguidos à
custa de muitos esforços.
Agora, praticamente no final deste ano de 2013,
quero fazer um registro do documento Oportunidades
e Desafios no Tempo de uma Nova Economia, organizado pelo Governo Tião Viana e que mostra, de forma
clara, os resultados do Estado do Acre na última década.
Os dados da economia, por exemplo, revelam que
o PIB (Produto Interno Bruto) per capita – por pessoa –
e por ano subiu de R$4.887, em 2002, para R$11.555,
em 2010, ou seja, nós tivemos quase a triplicação do
PIB per capita por ano de 2002 a 2010, numa prova
inequívoca de que os investimentos feitos foram corretos e contribuíram para que a população elevasse a
sua condição de renda.
A taxa de crescimento aumentou, o que é muito
bom; e a taxa de desmatamento diminuiu nesse período. Isso é ótimo. Nós conseguimos uma redução
significativa da taxa de desmatamento ao longo dessa década. No último ano, o índice de desmatamento
entre 2012 e 2013, em que pese tenha aumentado no
Brasil e na Amazônia, no Acre foi reduzido – houve
uma redução de 25%.
A curva de tendência da taxa anual de desmatamento dos últimos dez anos, no Acre, aponta uma
redução média de 40%, intercalada com pequenos
aumentos em alguns anos. No entanto, sempre preservando a tendência de queda como efeito direto da
política de desenvolvimento sustentável implementada
nos últimos 14 anos.
Na área social, também podemos citar bons exemplos. Segundo dados do IBGE/PNAD, o percentual de
crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola pública no Acre subiu de 84,2%, em 2004, para 92,2%, em
2011. Foi um crescimento significativo da taxa de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola pública.
Esse dado é ainda mais relevante quando sabemos que, nesse quesito, o Acre teve um crescimento
maior do que a Região Norte e também maior do que
o crescimento nacional. Em 2011...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Aníbal, eu só queria registrar e agradecer a presença e a visita de alunas e
alunos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus
Paracatu. Sejam bem-vindos ao Senado, boa estada
e sucesso no estudo. A esperança do Brasil está na
juventude que vocês representam aqui.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sejam todos muito bem-vindos.
Como eu vinha dizendo, tivemos um aumento
considerável no percentual de crianças de 6 a 14 anos
que frequentam a escola pública no Acre. Este dado
é ainda mais relevante, quando sabemos que, nesse
quesito, o Acre teve um crescimento maior que o da
Região Norte e também que o nacional. Em 2011, o
Acre teve 92,2% de crianças de 6 a 14 anos na escola pública, contra 88,2% da Região Norte e 84,1%
no Brasil.
A evolução total de matrículas na rede pública do
Estado também teve melhora significativa: de 237 mil
alunos, em 2007, tivemos um aumento para 253 mil
alunos, em 2012. Portanto, tivemos um crescimento
de, aproximadamente, 20 mil alunos nesse período.
Já a taxa de analfabetismo da população de 15
anos ou mais, no Estado, caiu de 21%, em 2005, para
14,4%, em 2011. Também caiu a taxa de mortalidade
infantil, que era de 31,3 a cada mil nascidos vivos, em
2000, e este número caiu para 13,9 a cada mil nascidos vivos, em 2011.
Então, é um dado também de saúde pública fantástico que podemos tranquilamente dizer que está
absolutamente de acordo com os parâmetros e com
os desafios do milênio.
Isso significa melhor condição de saúde da população. De fato, dados da estratégia Saúde da Família, no
Acre, mostram que o percentual da população beneficiada subiu de 42,4 % em 2000, para 73,9%, em 2012.
Em outra área de desenvolvimento, o Governo
investiu em projetos estratégicos. Destinou R$1,1 bilhão para construir, em uma área de 700 hectares, um
total de 10.518 casas, na chamada Cidade do Povo.
Esse projeto, que já está em execução e tem as
primeiras casas para serem entregues já nessa virada de ano, tem previsão de beneficiar 52 mil pessoas
e contribuir decisivamente para a redução do déficit
habitacional em Rio Branco e no Acre.
Também, vemos o trabalho para a pavimentação
das ruas, com a meta de entregar mais 3,7 mil ruas,
que é o projeto Ruas do Povo, e o trabalho para concluir a Rodovia BR-364, que prossegue também a um
ritmo bastante intenso, tendo à frente o Governador
Tião Viana.
Vale a pena ressaltar que, há vários meses, o
Governador Tião Viana estabeleceu como ação disciplinada: toda semana ele faz uma visita à BR-364. Dessa
maneira, ele conseguiu, no trecho de Sena Madureira
a Cruzeiro do Sul, fazer um processo de recuperação
importante e avançar no trecho que está faltando ser
concluído. Dessa maneira, está preparando a BR-364
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para fazer a entrega oficial ao Departamento Nacional
de Estradas e Rodagens, o DNIT, que vai assumir a
responsabilidade pela manutenção daqui para frente.
O trecho de Rio Branco a Sena Madureira hoje
é o trecho mais difícil que a gente faz e é justamente
o trecho que já está sob responsabilidade do DNIT e
para o qual a gente precisa, inclusive, de uma intensificação da ação. Mas, no geral, ir para Cruzeiro do
Sul hoje – de Rio Branco a Cruzeiro do Sul – de carro
já está muito mais confortável do que estava um ano
atrás, porque, efetivamente, aconteceu uma ação forte do Governo no sentido de garantir a manutenção
da estrada.
Nesse leque de oportunidades, contamos com os
investimentos no complexo industrial de Cruzeiro do
Sul, no valor de R$7,2 milhões; no complexo industrial
e florestal de Tarauacá, que também tem um investimento de R$7,5 milhões; e no complexo de piscicultura
de Rio Branco, que envolve o investimento aproximado
de R$60 milhões – R$ 62,9 milhões.
Citamos ainda o fortalecimento do setor marceneiro, com 80% das marcenarias licenciadas; o importante
apoio às usinas de castanha, que é hoje o segundo
produto de exportação acriana, com uma receita anual
aproximada de R$30 milhões; e o desenvolvimento do
setor florestal, com recursos no valor de R$120 milhões
oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), do BNDES e do Ministério do Meio Ambiente.
No campo, a meta é intensificar a mecanização
agrícola, é melhorar a condição de produtividade e,
ao mesmo tempo, contribuir para que, uma vez que
as áreas degradadas passem a ser recuperadas, também diminua a pressão sobre a floresta, o que é algo
muito importante.
O Governo tinha uma previsão de mecanizar 50
mil hectares para o período de 2011 a 2014, e já tem
contabilizada uma mecanização de 37,5 mil hectares
entre 2011 e 2014, elevando, por exemplo, a produção de vários grãos, principalmente aqueles que vão
ser necessários para alimentar a nossa indústria, tanto na produção de ração para piscicultura, quanto na
produção de ração para suinocultura e avicultura, que
já são atividades que estão sendo bem conduzidas
pelo Governo.
Outra ação estratégica diz respeito à Zona de
Processamento de Exportação (ZPE), que já está implantada e já conseguiu o seu alfandegamento. Agora, o desafio é atrair as empresas. Esse é um desafio
muito grande, porque vivemos ainda um ambiente de
crise e precisamos atrair empresas para que se instalem na nossa Zona de Processamento de Exportação.
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Então, Senador Jorge Viana, eu concluo, exatamente, fazendo essa ponte entre o que vimos ontem,
aqui na abertura do nosso Congresso Nacional do
Partido dos Trabalhadores, com a nossa Presidenta
Dilma fazendo um relato muito otimista dos passos que
foram dados e dos passos futuros que o Brasil terá a
partir dessa condução da Presidenta Dilma, como foi
com o Presidente Lula, e dos desafios que nós temos
pela frente.
Ao mesmo tempo, quero dizer que esses mesmos desafios estão sendo enfrentados com muita
galhardia pelo projeto implantado no Acre, desde
1999, com a Frente Popular do Acre, tendo à frente
o Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos oito anos
de gestão com o Governador Jorge Viana, tivemos
outros quatro anos com o Governador Binho e agora
estamos concluindo o terceiro ano com o Governador Tião Viana, que faz uma análise muito otimista
de tudo o que conquistamos.
Temos muitos desafios pela frente, temos outros
entraves que precisam ser superados, mas o fato é
que o Acre está no caminho certo, conseguindo melhorar, significativamente, a qualidade de vida do povo
e trabalhando todos os dias para que esse projeto seja
um projeto que contribua para tornar o Acre um Estado cada vez melhor, desenvolvido e em condições de
oferecer sempre uma qualidade de vida melhor para
o seu povo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o Senador Anibal
Diniz pelo pronunciamento e pela maneira correta e
adequada com que faz o registro, aqui no plenário do
Senado, do esforço e do trabalho do Governador Tião
Viana e de toda equipe, para levar adiante o nosso
Estado, promover mudanças nos indicadores sociais,
ambientais e, obviamente, econômicos.
O Governador Tião Viana é conhecido aqui, em
Brasília, no Senado, pelo trabalho extraordinário que
fez aqui e tem trabalhado sem medir esforços no sentido de levar esse patrimônio nosso, que é o Acre, à
frente. V. Exª, com propriedade, traduziu para o cidadão
brasileiro essas conquistas do Governo do Tião Viana.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 15 minutos.)
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