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Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Lindbergh Farias......................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Humberto Costa.......................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador José Pimentel...........................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Cássio Cunha Lima..................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Eduardo Amorim......................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda Constitucional nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Blairo Maggi.............................................
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Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda Constitucional nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Pedro Taques...........................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador João Capiberibe.......................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senadora Lúcia Vânia.............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Antonio Carlos Valadares.........................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Jayme Campos........................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Cristovam Buarque..................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores do-
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mésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Aécio Neves.............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senadora Ana Amélia.............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Pedro Simon.............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Paulo Paim...............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Sérgio Petecão. .......................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda Constitucional nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Jorge Viana..............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda Constitucional nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Aníbal Diniz..............................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senadora Ana Rita.................................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
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altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Ivo Cassol................................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Waldemir Moka........................................
Encaminhamento de votação favorável à Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Eduardo Suplicy.......................................
Comentários acerca da votação da Proposta
de Emenda À Constituição nº 66, de 2012. Senador
Eduardo Braga........................................................
Comentários acerca da votação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 66, de 2012. Senador
Eduardo Lopes.......................................................
Manifestação favorável à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012.
Senador Romero Jucá............................................
Satisfação pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 66, de 2012. Senador
Flexa Ribeiro...........................................................
Registro de votação favorável à Proposta de
Emenda à Constituição nº 66, de 2013. Senador
João Costa..............................................................
Satisfação pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 66, de 2012, que trata
dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Senador Eduardo Lopes.................................
Comemoração pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nº 176, de 2012, apresentado
por Sua Excelência, que acrescenta dispositivo
à Consolidação das Leis do Trabalho para tornar
obrigatória a contratação de aprendizes maiores
de 18 anos pelas empresas com mais de cinquenta
empregados. Senador Paulo Bauer........................
Considerações acerca de projeto de lei,
apresentado por Sua Excelência, que viabiliza
a melhor execução da Proposta de Emenda à
Constituição nº 66, de 2012, mais conhecida
como “PEC das Empregadas Domésticas”. Senador Roberto Requião........................................
Considerações acerca da aprovação da Proposta de Emenda À Constituição nº 66, de 2012, que
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altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Senador Cristovam Buarque..................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque.
Senador Paulo Paim.............................................
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natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para
aprimorar o marco regulatório sobre a exploração
desses recursos no regime de partilha, que havia
sido sancionado e transformado na Lei nº 12.734,
de 2012...................................................................
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MULHER

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Mensagem nº 100, de 2013 (na origem), que
informa a ausência do País, no período de 17 a 20
de março de 2013, para visita ao Estado do Vaticano, por ocasião da Missa Inaugural do Pontificado
do Papa Francisco..................................................
Mensagem nº 17, de 2013 (nº 92/2013, na
origem), que submete à apreciação do Senado
Federal a indicação de Douglas Wanderley de Vasconcellos, ministro de segunda classe da carreira
de diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto
à Federação de São Cristovão e Névis..................
Mensagem nº 18, de 2013 (nº 93/2013, na
origem), que submete à apreciação do Senado
Federal a indicação de Eduardo Botelho Barbosa,
ministro de primeira classe da Carreira de diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de embaixador do Brasil junto à República
Argelina Democrática e Popular.............................
Mensagem nº 19, de 2013 (nº 94/2013, na
origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação de Henrique da Silveira Sardinha
Pinto, ministro de primeira classe da carreira de
diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Estado de Israel.................................................
Mensagem nº 20, de 2013 (nº 95/2013, na
origem), que submete à apreciação do Senado
Federal a indicação de Demétrio Bueno Carvalho,
ministro de segunda classe da carreira de diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
do Cazaquistão, e, cumulativamente, junto à República do Turcomenistão e à República Quirguiz......
Mensagem nº 97, de 2013 (na origem), que
comunica a promulgação, nos termos do §5º do artigo 66 da Constituição Federal, das partes vetadas
do Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011 (nº
2.565, de 2011, na Câmara dos Deputados), que
modifica as Leis nº 9.478, de agosto de 1997, e nº
12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição, entre os entes da
Federação, dos royalties e da participação especial
devidos em função da exploração de petróleo, gás
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Destaque ao lançamento do programa Mulher:
Viver sem Violência, que destina R$265 milhões para
investimentos e para ação de combate à violência
contra a mulher. Satisfação com a implantação de
três ações do programa no Estado de Roraima.
Senador Romero Jucá............................................
Considerações acerca da violência contra a
mulher no País constatada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o
assunto. Senadora Ana Amélia...............................
Congratulações acerca da aprovação do Projeto de Resolução do Senado nº 2, de 2013, que
cria a Procuradoria Especial da Mulher no Senado
Federal. Senadora Angela Portela..........................
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Comentários acerca da capacitação dos técnicos de municípios, de todo País, que trabalham
na elaboração dos planos plurianuais, através das
Agendas de Desenvolvimento Territorial. Senador
Wellington Dias.......................................................
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216

248

Parecer nº 122, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 389, de 2011 (nº 1.830, de 2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Conjunto
São Joaquim (AMCOSAJ) para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina,
Estado do Piauí. Senador João Capiberibe............
Parecer nº 123, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
441, de 2012 (nº 403, de 2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rede Brasileira de Esportes Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Santa Rosa de
Goiás, Estado de Goiás. Senador Valdir Raupp.....
Parecer nº 124, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
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formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 442, de 2012 (nº 527, de 2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Moradores de
Israeslândia para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Israelândia, Estado de
Goiás. Senador Valdir Raupp..................................
Parecer nº 125, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Decreto Legislativo nº 457, de
2012 (nº 2.610, de 2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária
Cotegipense para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Valdir Raupp....
Parecer nº 126, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 458, de 2012 (nº 2.693, de 2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Nassau Editora Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Vitória, Estado do
Espírito Santo. Senador Ciro Nogueira...................
Parecer nº 127, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 465, de 2012 (nº 3.107, de 2012, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à C.P.Z. Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Colatina, Estado do Espírito
Santo. Senador Ciro Nogueira. ..............................
Parecer nº 128, de 2013, (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 542, de 2012 (nº 2.477, de 2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Novo
Maracanã para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo. Senador Aníbal Diniz............................
Parecer nº 129, de 2013 (da Comissão de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 11, de
2013 (nº 37/2013, na origem), de iniciativa da Presidência da República, que propõe seja autorizada
a formalização do Contrato de Reestruturação da
Dívida a ser assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República do Senegal, no valor equivalente a US$ 6.569.351,22 (seis milhões, quinhentos
e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um
dólares dos Estados Unidos da América e vinte e
dois centavos), para reescalonamento da dívida
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oficial senegalesa com o Brasil. Senador Eduardo
Suplicy....................................................................
Parecer nº 130, de 2013 (da Comissão de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 15, de
2013 (nº 86/2013, na origem), de iniciativa da Presidência da República, que propõe seja autorizada
a formalização do Contrato de Reestruturação de
Dívida a ser assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República Democrática de São Tomé e
Príncipe, no valor equivalente a US$ 4.323.293,85
(quatro milhões trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e três dólares dos Estados Unidos
da América e oitenta e cinco centavos), para reescalonamento da dívida oficial santomense com o
Brasil. Senador José Pimentel................................
Parecer nº 131, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 16,
de 2013 (nº 87/2013, na origem), de iniciativa da
Presidência da República, que encaminha pleito
do Município de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 125.000.000,00 (cento e vinte
e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América). Senador Humberto Costa.......................
Parecer nº 132, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final do Projeto de Resolução
nº18, de 2013, que autoriza o Município de São Bernardo do Campo (Estado de São Paulo) a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$ 125.000.000,00 (cento
e vinte e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da America). Senador Jorge Viana.............
Parecer nº 133, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final do Projeto de Resolução nº 16, de 2013, que autoriza a União a realizar
operação financeira externa, mediante formalização
do Contrato de Reestruturação de Dívida a ser assinado entre a Republica Federativa do Brasil e a
Republica do Senegal, no valor equivalente a US$
6.569.351,22 (seis milhões, quinhentos e sessenta
e nove mil, trezentos e cinquenta e um dólares dos
Estados Unidos da América e vinte e dois centavos),
para reescalonamento da dívida oficial senegalesa
com o Brasil. Senador Jorge Viana.........................
Parecer nº 134, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final do Projeto de Resolução
nº 17, de 2013, que autoriza a União a realizar operação financeira externa, mediante formalização do
Contrato de Reestruturação de Dívida a ser assinado
entre a República Federativa do Brasil e a Republi-
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ca Democrática de São Tomé e Príncipe, no valor
equivalente a US$ 4.323.293,85 (quatro milhões,
trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e
três dólares dos Estados Unidos da América e oitenta e cinco centavos), para reescalonamento da
dívida oficial santomense com o Brasil. Senador
Jorge Viana.............................................................
Parecer nº 135, de 2013 (da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação de
José Amir da Costa Dornelles, ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática
de Timor-Leste. Senador Jarbas Vasconcelos........
Parecer nº 136, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação
de Valdemar Carneiro Leão Neto, ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Popular da China e, cumulativamente,
junto à Mongólia. Senador Ricardo Ferraço...........
Parecer nº 137, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012
(nº 478, de 2010, na Câmara dos Deputados). Senador Flexa Ribeiro.................................................
Parecer nº 138, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Resolução nº 2, de 2013, que “cria a Procuradoria
Especial da Mulher do Senado Federal”. Senador
Antonio Carlos Valadares.......................................
Parecer nº 139, de 2013 (da Comissão Diretora), sobre o Projeto de Resolução nº 2, de 2013,
que “cria a Procuradoria Especial da Mulher do
Senado Federal”. Senadora Angela Portela...........
Parecer nº 140, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final ao Projeto de Resolução nº 2, de 2013, que cria a Procuradoria
Especial da Mulher do Senado Federal. Senador
Jayme Campos......................................................
Parecer nº 141, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 576, de 2012, que aprova a Política
Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem nº
83, de 2012 (Mensagem nº 323, de 17 de julho de
2012, na origem). Senador Jayme Campos...........
Parecer nº 142, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que indica o Dou-
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tor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Juiz do
Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior
Tribunal de Justiça para integrar o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2013-2015. Senadora Ana
Rita.........................................................................
Parecer nº 143, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº195, de 2008, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Federal de Educação
Tecnológico de Esperantina, no Estado do Piauí.
Senador José Nery. ...............................................
Parecer nº 144, de 2013 (da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2011, que
acrescenta o artigo 1.211-D ao Código de Processo
Civil, para conceder prioridade processual na tramitação do processo referente à guarda e adoção
de criança ou adolescente órfão abandonado ou
abrigado. Senador Eduardo Amorim......................
Parecer nº 145, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2011, que acrescenta
o artigo 1.211-D ao Código de Processo Civil, para
conceder prioridade processual na tramitação do
processo referente à guarda e adoção de criança
ou adolescente órfão abandonado ou abrigado.
Senador Benedito de Lira.......................................
Parecer nº 146, de 2013 (da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo), sobre o Projeto
de Lei do Senado n 68, de 2011, que altera disposições da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010,
para incluir os estados que integram a SUDENE e
o prazo de vigência do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da
Indústria Petrolífera – REPENEC. Senadora Ana
Rita.........................................................................
Parecer nº 147, de 2013 (da Comissão de
Serviços de Infraestrutura), sobre o Projeto de Lei
do Senado n 68, de 2011, que altera disposições
da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, para
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Ata da 29ª Sessão, Não Deliberativa,
em 15 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Roberto Requião

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 16 minutos e
encerra-se às 11 horas e 23 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência, nos termos do disposto no
art. 1º do Ato da Comissão Diretora n° 5, de 17 de
fevereiro de 2005, e do art. 2º do Ato da Mesa do
Senado Federal n° 1, de 16 de junho de 2011, designa Ouvidora-Geral do Senado a Senhora Senadora Lúcia Vânia, do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Cyro Miranda
para integrar, como titular, a Comissão Temporária para
o Levantamento da Legislação Pertinente à Prevenção
e Combate de Incêndios no Brasil, nos termos do Ofício n° 94, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 94/12-GLPSDB
Brasília, de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Cyro
Miranda para integrar, como titular, a Comissão Temporária para levantamento da legislação pertinente à
prevenção e combate de incêndios no Brasil.
Na oportunidade renovo protesto de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
n° 48, de 2013, da liderança do Bloco de Apoio ao
Governo, os Senadores Humberto Costa, Paulo Paim
e Antonio Carlos Valadares, como titulares; e os Senadores Pedro Taques e Eduardo Lopes, como suplentes,

para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre violação ao direito humano à saúde, criada pelo
Requerimento n° 105, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 48/2013 – GLDBAG
Brasília, 14 de março de 2013
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 450/2013 e nos termos
regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB) para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do
Requerimento nº 105, de 2013, com vistas a apurar e
analisar o Erro Médico.
Titulares: Senador Humberto Costa – Senador
Paulo Paim – Senador Antonio C. Valadares
Suplentes: Senador Pedro Taques – Senador
Eduardo Lopes.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma Sessão Especial a realizar-se segunda-feira,
dia 18, às 18h30, destinada a homenagear a memória intelectual e a carreira política de Ronaldo Cunha
Lima, falecido no dia 7 de julho de 2012, nos termos
do Requerimento no 47, de 2013, do Senador Cícero
Lucena e outros Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há sobre a mesa o Requerimento no 125, de
2013, de minha autoria, que solicita, com fundamento
no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa no período de 21 a 24 de
março de 2013, para participar da 128a Assembleia da
União Interparlamentar, a realizar-se em Quito, Equador.
A Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, defere o requerimento.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há sobre a mesa o Requerimento no 146, de
2013, do Senador Sérgio Petecão, que solicita, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período
de 21 a 27 de março de 2013, para participar da 128a
Assembleia da União Interparlamentar, a realizar-se
em Quito, Equador.
A Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, defere o requerimento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Roberto Requião, do PMDB
do Paraná.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senadora Ana Amélia, V. Exa abriu a sessão e invocou a proteção de Deus. Isso é bom, porque, afinal,
não estamos só os dois aqui nesta manhã de sexta-feira. A nossa presença física e a proteção de Deus
nos entusiasma a avançar com a discussão de alguns
temas interessantes para o País.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – E desejo que Ele nos ilumine também, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Na sessão de ontem, eu observava o seu discurso
com atenção. V. Exa se referia às discussões que fazemos aqui em relação ao Fundo de Participação dos
Municípios. De uma forma geral, simplificando a relação,
em 1988, quando a nova Constituição foi promulgada,
a receita da União era composta basicamente de IPI e
Imposto de Renda. Nos cálculos que eu tenho – bastante próximos dos seus –, 80% da receita da União era
composta de IPI e Imposto de Renda. E IPI e Imposto
de Renda são impostos compartilhados, divididos com
Estados e Municípios. Mas, depois disso, veio a história
do superávit primário, do endividamento do País, dos
juros altíssimos, que levaram os bancos que operam
no Brasil, nacionais e internacionais, a baterem recordes, no livro Guinness, em lucratividade. E o Governo
Federal, ou ainda, os governos federais – não estou
atribuindo, especificamente, a nenhum deles – passaram a oferecer incentivos, vantagens e isenções de
Imposto de Renda e de IPI.
Então, essa receita que compõe o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, grosso modo, caiu
de 80% da receita federal para 40%. Ou seja, Senadora,
a receita distribuída aos Estados e aos Municípios caiu
pela metade. Em compensação, as tais contribuições
financeiras, que não são compartilhadas, saíram de
20% para 60%, atribuídas diretamente à União sem que
Municípios e Estados participassem desse montante.
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Então, vejo com ceticismo essa discussão pela
reformulação dos Fundos de Participação de Estados
e Municípios, porque eles não pensam em alterar, em
questionar o modelo econômico: o lucro fantástico dos
bancos com os juros; a dívida pública monumental,
que já foi externa e que, depois, migrou para a dívida
interna, porque a dívida externa, em dólar e moedas
fortes, com a crise global, passou a não render rigorosamente nada enquanto a rentabilidade ocorria com
juros altíssimos praticados no Brasil.
Estamos discutindo o quê? A distribuição da miséria. Uma renda de Estados e Municípios, reduzida
pela metade, reúne um grupo de governadores, cada
um querendo tirar um pouco do outro e não restabelecer a possibilidade da sobrevivência financeira de
Estados e Municípios, com a recuperação da renda
estabelecida pela Constituição de 1988.
Realmente, Senadora, não entendo o porquê
dessa recusa da política brasileira, dos governadores
em discutir o essencial, que é o modelo econômico.
Enquanto nós continuarmos remunerando bancos
dessa maneira, não vamos recuperar a capacidade
de desenvolvimento.
Há um projeto de minha autoria, para o qual nem
sei se a tal Comissão de Constituição e Justiça já designou relator... V. Exª reclamava de projetos seus que, até
hoje, não tinham relator; eu sofro da mesma síndrome.
Você faz um projeto, mas os interesses dominantes no
Congresso arquivam o projeto, não designando relator,
e ele fica dormindo dois ou três anos.
O meu projeto era para a retomada do desenvolvimento econômico. Vamos a alguns dados: a informação que tenho é que, no ano passado, o orçamento do
Ministério dos Transportes, por exemplo, era de R$17
bilhões, e o Governo apenas conseguiu aplicar R$3,8
bilhões. Por quê? Pela dureza do Tribunal de Contas
da União, pela pressão das ONGs e por uma evidente
desestruturação do próprio Ministério dos Transportes,
que foi destruído ao longo dos anos. Então, fiz uma
proposta.
A verba de saneamento do Governo Federal foi
executada, talvez, em no máximo 10% do seu montante final. Assim, tenho um projeto de lei autorizando
o Governo Federal a, ao invés de cobrar a dívida dos
Estados e Municípios para com ele, permitir que esses recursos sejam usados em investimentos de infraestrutura. Estaríamos transformando este País num
canteiro de obras. Municípios e Estados, ao invés de
pagarem as suas dívidas com a União, utilizariam esses recursos em obras de estradas, estradas de ferro,
saneamento básico, habitação.
E habitação é fundamental! A nossa Presidenta
Dilma está certíssima nisso. Construção civil brasileira,

MARÇO 2013

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

utilizando uma quantidade fantástica de mão-de-obra.
Panificação e construção civil são os setores que mais
empregam no Brasil.
Mas existem outros dados que deve ser analisados.
Eu lia, ontem, Senador Aloysio, que vem abrilhantar a nossa manhã de sexta-feira, aqui. Já somos
três, com Deus, Senadora Ana Amélia: eu, V. Exª e o
Senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu lia, Senador Aloysio, num artigo do Serra, ontem, que o setor industrial,
entre 2009 e 2012, perdeu 1,3 milhão de empregos e
que os empregos, no Brasil, cresceram nos serviços
e na contenção, no limite de dois salários mínimos.
Repeti isso no meu Twitter, na Internet, e, de repente,
não mais que de repente, passei a ser agredido, “o que
o Serra diz não pode ser levado em consideração”.
Eu não sou partidário do Serra, da sua visão de
levar ao Brasil as políticas e os tratados bilaterais com
o mundo inteiro, mas ignorar um dado é de uma mediocridade absoluta. Nós temos que levar essas coisas
em consideração.
Há um processo de paralisação do crescimento
industrial; há um avanço brutal do comércio agrícola
e das commodities no Brasil, enquanto o crescimento
industrial está limitado. E é o crescimento industrial
que proporciona bons salários, bons empregos e que
faz com que o País avance. O contrário disso é a regressão, é a primarização da economia.
Então, quando vejo governadores se reunindo
aqui, com pompa e circunstância, para discutir a redistribuição dos Fundos de Participação dos Municípios,
eu sinto como se eles tivessem tentando redistribuir
a miséria. Um quer tirar alguma coisa do outro, e nenhuma visão holística, global da economia brasileira,
da inserção da economia brasileira na crise global da
economia do Planeta inteiro.
Acho que isso me soa mais, Senadora, como
divertimento. Tenho insistido nisso: do latim divertere,
desviar do que importa. Discutimos o Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos, que foi abandonada pelo
PMDB e pelo PT, que tinham a preferência da escolha,
e discutimos questiúnculas. Eu vejo muitos acertos da
nossa Presidenta Dilma, mas não vejo nada que mexa
na essência do problema da conjuntura econômica e
do modelo. Isto, sem a menor sombra de dúvida, me
assusta.
Há, sim, sensibilidade social. As bolsas, que surgiram na época lá do governo Collor – lembra, Senadora,
os descamisados? –, foram sofisticadas, reelaboradas,
e a sensibilidade social do governo Lula, do governo do
PT, é realmente impressionante. E é isso que me faz
dizer que estou na Base do Governo. Mas a essência
do processo econômico não é tocada.
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A Presidenta, com coragem, baixou os juros, mas,
logo depois, Senador Aloysio, ela liberou o depósito
compulsório para que os bancos pudessem emprestar
mais e ganhar no volume.
E eu vejo na imprensa, agora, com o protesto dos
desenvolvimentistas do País, ser criado um fundo de
dinheiro público, recurso do Erário, para ser transferido para a banca privada, para financiar os processos
de privatização de obras, de ações que deveriam e
devem ser essencialmente executadas pelo Governo.
Então, não há um confronto, e há esse divertimento.
Perdoem-me os Srs. Senadores que estão participando dessa discussão do Fundo de Participação
dos Estados e Municípios, mas isso é puro divertimento, porque, na verdade, esse Fundo foi reduzido
pela metade.
Mas, feitos esses comentários, Senadora – e os
fiz, realmente, com a intenção de animar um pouco e
conseguir algum tempo para que chegassem aqui os
Senadores Cícero Lucena e Aloysio Nunes, e, assim,
nós pudéssemos dar continuidade às discussões e
aos debates desta sexta-feira pela manhã –, eu quero
abordar um assunto que já abordei num projeto de lei
que apresentei à Mesa anteontem.
Apesar de todo o avanço da legislação brasileira
para proteger os mais vulneráveis, as crianças, especialmente os menores de idade, há ainda, no Código
Penal, algumas brechas que favorecem os que praticam crimes contra os nossos meninos e meninas. É
por isso que apresentei um projeto de lei que acrescenta um inciso ao art.111 do Código Penal, prevendo
que, nos casos de crimes contra a pessoa, contra o
patrimônio e contra os costumes praticados em prejuízo de menores, não deve haver prescrição de penas,
até que os menores atinjam a maioridade. Assim, estou estabelecendo, nesse projeto, que a contagem da
prescrição começa com os 18 anos, evitando que ela
ocorra por antecipação.
Não é justo que uma criança veja o crime contra
ela prescrever, sem que ela tenha maturidade, a maturidade mínima necessária, para promover medidas
judiciais cabíveis na defesa dos seus direitos.
Na esfera cível, o Congresso já sanou essa deficiência. O novo Código Civil não permite a prescrição
da pena imposta a quem cometa crime contra menores, enquanto durar a incapacidade jurídica do menor
ofendido, especialmente quando o menor não tem pais
para protegê-lo.
A título de exemplo, vejamos a situação de um
menor cujo pai morreu quando ele tinha 8, 9 anos. Suponha-se que, de forma fraudulenta, com a falsificação
da assinatura do pai, a herança dessa criança tenha
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sido transferida para terceiros ou para uma empresa
de fachada. Pois bem, quando essa criança, vítima do
delito, atingir a maioridade, os crimes contra ela já terão sido prescritos ou praticamente prescritos. Essa é
uma situação de crime contra o patrimônio de menores.
Outra situação igualmente grave que meu projeto
quer eliminar é a prescrição de crimes contra a pessoa
do menor ou crimes contra costumes cujas vítimas sejam menores. Um menor, vítima de abuso sexual ou de
lesão corporal, quando tinha pouca idade, comumente
vê-se constrangido a não divulgar as agressões, em
vista da fragilidade decorrente da idade, de chantagens
ou de ameaças. Por isso, não podemos compactuar
com o direito do agressor de ver prescrito o crime
cometido. Se os abusos ocorreram quando a criança
tinha, por exemplo, cinco anos, quando ela chegar à
maioridade, treze anos depois, o criminoso terá sido
brindado com o beneficio da prescrição.
O nosso ordenamento jurídico considera que,
aos dezoito anos, a pessoa tem capacidade psíquica
e maturidade mínima para tomar a decisão de representar ou não em juízo contra seus agressores. Ora,
como representar se o crime prescreveu?
Eliminada essa grave falha da legislação, a sociedade brasileira vai dispor de mais um meio para
coibir os criminosos que se aproveitam da inocência e
da fragilidade das crianças para praticar delitos contra
elas, certos de que a prescrição do crime vai se amparar na impunidade.
Faço este pronunciamento nesta manhã de sexta-feira, referindo-me a um projeto que já dei entrada
para tramitação no Congresso, para pedir o apoio das
Srªs e dos Srs. Senadores, e o faço nesta manhã maravilhosa, com esta Casa cheia, se não de presença
física pelo menos com brilhantes e inteligentes Senadores e Senadoras.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Requião, temos abordado esses dois
temas, digamos, com frequência, pela relevância.
A questão da federação e da repartição de recursos, como V. Exª fala, é repartir a miséria. Mas, na
verdade, quando a União não inclui na composição do
FPM ou do FPE as contribuições, que, como disse V.
Exª, é um volume maior do que aquele que existia até
1988, na Constituição, alguma coisa precisa ser feita.
Mas concordo em gênero, número e grau com
essa avaliação de V. Exª a respeito do desempenho da
economia, da macroeconomia brasileira, que é um tema
muito caro a V. Exª, que tem ouvido muitos especialistas nessa área. O País, nesse aspecto, está patinando.
Então, eu queria cumprimentá-lo pela forma como
aborda essa questão da macroeconomia brasileira e
dos gargalos que temos em todos os setores.
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E, nesse caso da questão da criminalização, o
menor é duplamente fragilizado. A violência acontece
dentro de casa, onde, exatamente por pressão emocional, por pressão de medo, agrava-se o sofrimento
dessa criança.
Então, eu queria cumprimentá-lo, à luz de que
estamos discutindo aqui o Código Penal com tantas
polêmicas surgidas sobre a qualidade desse trabalho.
Cumprimento o Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senadora, eu tenho imaginado o Brasil como uma
propriedade rural, como uma família que tivesse uma
pequena propriedade rural, com uma casa em más condições de habitabilidade. E essa propriedade rural está
empenhada, ela está gravada com dívidas pesadas.
Em determinado momento, o chefe dessa família
consegue um empréstimo, um financiamento.
Esse financiamento que ele conseguiu seria suficiente para amortizar a sua dívida e lhe dar a oportunidade de, em quatro ou cinco anos, investindo na
propriedade, recuperá-la e mantê-la no domínio da família por muito tempo, ou para sempre, digamos assim.
Contudo, em vez disso, ele se preocupa com a
manutenção do status, com a manutenção da qualidade de vida, da ilusão de um período econômico favorável. E, em vez de utilizar o dinheiro que conseguiu
para amortizar a sua dívida e reinvestir na propriedade,
tornando-a produtiva, ele reforma a sala e o banheiro.
E logo mais adiante ele perde a propriedade.
Eu quero dizer que sou absolutamente favorável às políticas sociais, às bolsas, à renda mínima do
Senador Suplicy, às medidas que a nossa Presidenta
tem tomado, ao enfrentamento dos bancos. Mas, se
nós não tivermos uma política comercial, industrial,
uma política de exportação, de importação, a médio
prazo, nós estaremos nos precipitando para o abismo
da impossibilidade de uma recuperação em curto prazo de tempo. Nós acabaremos indo para uma situação
parecida com a da Grécia, da Espanha, da Itália e do
mundo inteiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – De Portugal.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Então, nós temos que aplaudir a política social do
Governo e a política social praticada nos últimos anos,
mas não é possível que nós fechemos os olhos, por
exemplo, para a diminuição anunciada pelo Serra, no
seu artigo de antes de ontem, de 1,3 milhão de empregos industriais, entre 2009 e 2012.
Apoio, sim, as políticas sociais. A diferença da
conduta do Governo brasileiro em relação ao que faz
a Espanha, na mão do Goldman Sachs, a Itália, a Grécia é enorme, porque lá eles estão tentando recuperar
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o capital financeiro e, aqui, a nossa Presidenta e os
governos do PT nos últimos anos tem se preocupado
com a vida do povo. Mas essa preocupação não pode
compreender – como a mim parece que está compreendendo – a ausência de uma política industrial,
a ausência do crescimento econômico baseado na
industrialização do País, sem o que não há que falar,
em médio prazo, em soberania nacional.
Obrigado pelo espaço, Sr. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigado, Senador Roberto Requião. Renovo
os cumprimentos a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há sobre a mesa o Requerimento nº 145, de
2013, do Senador Humberto Costa, que solicita, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, no período
de 22 a 29 de março de 2013, para representar esta
Casa na Terceira Missão de Estudos sobre Inovação, a
realizar-se nas cidades de San Diego, São Francisco,
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos.
A Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, defere o requerimento do Senador
Humberto Costa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, venho à
tribuna, eu que sou Senador de oposição, para falar
no mesmo diapasão do ilustre Senador que me antecedeu na tribuna, o Senador Roberto Requião, homem
conhecido pela sua independência política e intelectual, e que apoia o Governo no essencial. Acontece
que tanto o Senador Requião quanto eu e também a
Senadora Ana Amélia estamos cada vez mais impacientes com a pasmaceira em que o nosso País vive
no que tange ao enfrentamento dos problemas sérios
que hoje constituem obstáculo ao seu crescimento e
desenvolvimento de forma sustentável.
O que se vê no Governo é uma atividade frenética, que produz algumas coisas boas. Concordo com
V. Exª, Senador Requião, que é positiva a ação do Governo no enfrentamento da questão dos juros. Votei a
favor, bem como a nossa Bancada do PSDB, Senador
Cícero Lucena, da medida provisória que institui uma
política de redução da tarifa de energia elétrica, embora
discordando quanto ao método autoritário, impositivo,
com que ela foi implantada.
Aqui, no Senado, recebemos ordens do Diretor
da Agência Nacional de Energia, que diz o seguinte:
“Nada mais há a negociar. Tem que votar e votar as-
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sim, deste jeito!”. Com pouco mais de tempo, teríamos
conseguido uma boa negociação, para que o conjunto
das empresas geradoras de energia, das empresas estaduais, pudessem ser abrangido por esse programa.
Mas o fato é que a ideia é positiva: lutar pela redução de um dos fatores mais graves do chamado custo
Brasil. Mas, afora isso, não vejo da parte do Governo
política coerente e consistente para promover maior
competitividade na nossa economia, para estabelecer
uma política comercial, que permita ao nosso País
acesso a mercados importantes, evite a primarização
crescente da nossa pauta de exportações, aumente
a produtividade da economia brasileira.
Hoje, o aumento da renda dos trabalhadores e
das famílias decorre basicamente das políticas sociais,
advindas com a Constituição de 1988 – refiro-me ao
salário mínimo unificado nacionalmente, às políticas
sociais, como, por exemplo, a Previdência Rural – e
decorre também, é bom que se diga, das políticas sociais implantadas pelos Governos Fernando Henrique,
Lula e Dilma. Mas o fato é que o aumento da demanda
está sendo cada vez mais suprido por importações.
V. Exª faz a comparação da família de agricultores que gasta inutilmente aquilo que poderia ser – que
gasta suntuariamente, melhor dizendo – utilizado para
aumentar a renda no futuro e ampliar a sua capacidade de produção.
O fato é que estamos nos encaminhando também
para uma situação de desequilíbrio na nossa balança
de pagamentos cada vez mais séria. É verdade que nós
acumulamos divisas. Temos quase 400 bilhões de reais
de divisas hoje acumuladas, mas isso tem um custo
fiscal. Isso não é de graça, isso pressiona a situação
fiscal do Governo, que está longe de ser confortável.
As contas públicas são objeto, cada vez mais,
da imaginação criadora do Governo, que não engana
ninguém. Sabemos dos esforços e dos remendos que
são feitos de última hora, para apresentar um superávit
primário minimamente apresentável.
Desonerou-se, recentemente, a cesta básica. A
Presidente Dilma adotou ontem aquilo que ela havia
rejeitado anteontem. Anteontem, vetou projeto aprovado a partir de iniciativa do PSDB, particularmente
do Deputado Bruno Araújo, desonerando a cesta básica. Ontem, com fanfarra, com espetáculo televisivo,
montado pelo marqueteiro João Santana – este sim, o
verdadeiro cérebro do Governo – a Presidente anuncia a desoneração da cesta básica. Mas uma medida
como essa, desvinculada de outras que afetem cadeias
produtivas no seu conjunto, é fogo de palha.
E, hoje, o jornal O Globo apresenta uma reportagem acabrunhante, mostrando que depois das medidas adotadas pelo Governo, o preço da cesta básica,
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ao invés de diminuir, aumentou: passa de R$384,00
para R$386,00.
Sou a favor, evidentemente, da reforma tributária
completa, profunda, e que não apenas se restrinja a
essa batalha, que é a luta entre os entes da Federação
pelos despojos – pelos despojos – da carga tributária
gigantesca que é extorquida dos brasileiros. É preciso
rever profundamente a própria estrutura, a composição
dessa carga tributária.
O Brasil, que já teve um, dois, três, e está no
quinto governo dirigido por brasileiros que têm origem
nas forças democráticas de centro-esquerda de nosso País – Fernando Henrique, Lula, Dilma –, continua
tendo sua estrutura tributária baseada no consumo e
não na renda, no patrimônio, no lucro, como acontece
nos países onde a social democracia ocupou governos.
Com isso, pagam mais impostos os mais pobres, sem
falar nas desonerações que são concedidas, sem que
haja nenhum tipo de avaliação de sua eficácia.
Desonera-se, por exemplo, a máquina, o bem de
capital. Mas e o aço com que se produz a máquina,
Senador Requião? Além de continuar onerado por
uma carga tributária pesada, é setor altamente oligopolizado, onde seria conveniente injetar certa dose de
competição com a abertura, ainda que cautelosa, de
importações, como aço, cimento, química pesada; ou
seja, insumos básicos para o País, onde a abertura
à importação de badulaques é absolutamente generalizada, mas que se fecha aos insumos básicos que
ganhariam em produtividade e trariam, consequentemente, a redução do custo Brasil se houvesse certa
dose de competição mediante a abertura cautelosa do
mercado nesses setores.
Sr. Presidente, a Presidente Dilma – eu tenho dito
isso, e aqui vejo meu querido amigo, Líder do Governo,
Senador Eduardo Braga, chegando à sessão e trazendo suas luzes ao nosso debate – desperdiça prestígio
enorme, boa vontade, boa imagem, mas, infelizmente,
está se perdendo na pequena política.
O empresário Gerdau, hoje, dá entrevista, se não
me engano, em O Estado de S. Paulo...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Folha.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) –...na Folha de S.Paulo – socorre-me o
Líder do Governo –, dizendo que o Brasil já atingiu o
limite da burrice. É claro que, desse limite, está excluído o nosso talentoso e clarividente Líder do Governo, Senador Eduardo Braga. Mas o fato é que esse
empresário, que é dos mais próximos conselheiros da
Presidente Dilma, é o primeiro a reconhecer que não
dá mais para continuar atuando no varejo. Uma administração notoriamente emperrada, notoriamente ine-
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ficiente, notoriamente carcomida pela fisiologia mais
sórdida, é agora expandida na sua estrutura de cúpula
com a criação de mais um ministério. Para quê? Para
acomodar a Base Parlamentar do Governo, sempre
insatisfeita com os espaços que tem e para atrair mais
gente para o barco. Com qual objetivo? Para enfrentar
os problemas que V. Exª aponta, Senador Requião?
Para enfrentar os problemas que o Sr. Gerdau aponta
na entrevista que deu hoje à Folha e dos quais afirma, e certamente com conhecimento de causa, que
a Presidente está plenamente consciente? Para que
está fazendo toda essa acomodação política?
Espero que ela resista, mas a sua Base quer
abrir, inclusive, mais amplamente a ocupação política
das agências reguladoras. Para quê? Para enfrentar
esses problemas? Não. É para ter mais tempo de televisão na campanha eleitoral. Infelizmente, é assim
que la nave va, como disse o nosso querido Senador.
Ouço com prazer o Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Aloysio, V. Exª, como sempre, traz, com brilhantismo, a tese da oposição para a tribuna desta Casa. No
entanto, V. Exª aborda uma declaração, que eu reputo
absolutamente infeliz, do nosso grande empreendedor
e investidor Gerdau, na Folha de S.Paulo, generalizando, como se fosse uma burrice criar mais um ministério. Não entra no detalhe, obviamente, de que nós
discutimos – inclusive fizemos um bom debate aqui
no Senado quando do dia da votação – a importância
da micro e da pequena empresa, a importância que
o Brasil tem em fazer com que a micro e a pequena
empresa, que são fontes geradoras de emprego e de
inovação tecnológica,... E, se há um setor em que o
Brasil precisa ganhar o tempo perdido, é exatamente o
da inovação tecnológica. Ouvi, ontem, um importante
consultor dizer o seguinte: “Daqui a três anos haverá
micro e pequenas empresas de dois tipos; as inovadoras e as falidas”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Como sempre, aliás.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Porque, lamentavelmente, o mundo não terá mais espaço para aquelas empresas que não tiverem agregado
a inovação, a tecnologia e novas e importantes boas
ideias. A criação do Ministério de Micro e Pequenas
Empresas, aqui defendida por nós e criticada por V.
Exª, em que pese V. Exª ter reconhecido a importância
da micro e da pequena empresa...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E do Afif.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Não
sei se o Vice-Governador do Estado de São Paulo, Vice-Governador do Geraldo Alckmin, que é do PSDB,...
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ... do
Partido de V. Exª, será o Ministro de Micro e Pequenas
Empresas. Se o for, parece-me que é uma pessoa que
tem conhecimento, que conhece o processo de micro e
pequenas empresas neste País. Durante anos, liderou
essa tese na Câmara dos Deputados diante da Nação
brasileira. Foi, inclusive, uma das pessoas que colocou
isso como plataforma nacional.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E,
por ser exatamente uma pessoa que tem essa representatividade – imagino eu que por essas razões –,
acabou chegando à condição de Vice-Governador do
Estado de São Paulo. Eu quero, portanto, dizer que
esse ministério está impactando em R$7,8 milhões –
milhões, milhões – o custo do Brasil no ano de 2013.
Nós estamos impactando em R$7,8 milhões para podermos tratar de micro e pequenas empresas num patamar em que outros países já o fazem. Agora, recentemente, nós tivemos oportunidade de ver a importância
da micro e da pequena empresa em países como a
Itália, como a Espanha, numa Europa que acaba de
anunciar uma inflação sobre o euro de 1,8%. Nós estamos, aqui, preocupados e debatendo na imprensa
nacional, no Congresso Nacional, no Senado da República, quando nós estamos tendo indicadores, aí, de
0,8, 0,6% no nosso real – refiro-me ao IPCA. Portanto,
a Europa acaba de anunciar, em euro, uma inflação
de 1,8%, e com a situação de desemprego que há na
Europa. Faço este aparte a V. Exª...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
...para demonstrar que a leitura fora do contexto de uma
afirmação de um grande empreendedor, é verdade, de
um homem que quer o bem do Brasil, etc., como o Dr.
Gerdau, mas que não abre mão do seu lucro, que não
abre mão da grande rentabilidade – isso não é pecado,
isso não é pecado... Agora, há que se entender que
há opiniões daqueles que querem, efetivamente, gerar
emprego, criar inovação, etc., e há, muitas vezes, uma
manchete fora do contexto que merece ser analisada.
Eu agradeço a V. Exª, como sempre, a oportunidade
do debate através do aparte. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu agradeço imensamente o aparte
de V. Exª , que confirma a tese de que V. Exª não está
incluído nessa cota de burrice a que se referiu o Dr.
Gerdau, que não é meu conselheiro, Senador Eduar-
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do Braga. Ele é conselheiro da Presidente Dilma. Não
é meu conselheiro.
Até me referi, há pouco, ao setor do aço como
um setor que, pelo grau altíssimo de oligopolização,
seria beneficiado.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Beneficiado, não. Ensejaria uma oportuna e cautelosa abertura do mercado para, com isso,
reduzirmos o custo Brasil.
V. Exª me faz lembrar uma crônica de Eça de
Queiroz, que tinha a obrigação de escrever, diariamente, uma coluna num jornal de Lisboa. E toda vez que
ele tinha dificuldade em encontrar um tema – escrever
coluna diária, não sei se V. Exª, Senador Requião, já
esteve jungido a este martírio, exige uma imaginação
muito grande para encontrar tema que possa suscitar
o interesse dos leitores –, ele dizia o seguinte: “Vou
desancar o Bey de Túnis”.
O Governo, quando tem dificuldade, esquecendo
a pletora do seu tamanho administrativo, vem com a
microempresa. Está certo! Microempresa é nossa unanimidade, Senador Eduardo Braga, mas o problema é
exatamente o contexto geral em que se dá a entrevista
do citado há pouco, Dr. Gerdau.
Mas, enfim, Sr. Presidente, agradecendo o aparte
do Senador Eduardo Braga e dizendo a S. Exª que a
mim, sim, preocupa realmente a inflação, e, seguramente, ao Banco Central do Brasil, encerro este pronunciamento, numa sexta-feira modorrenta, mas que,
graças ao discurso do Senador Requião e ao aparte que
recebi do Senador Eduardo Braga – e ainda aguardo
os pronunciamentos de Cícero Lucena, de Ana Amélia
e também de Eduardo Braga –, vai-se tornando realmente uma sessão interessante.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Aloysio, a pequena empresa
dinamiza a economia, mas é também uma verdade
que a pequena empresa não é inovadora. No mundo
inteiro, a pequena empresa não é geradora de novas
tecnologias.
Essa criação do Ministério da Pequena Empresa
não é uma criação equivocada. Equivocada é a existência de 38 Ministérios anteriores, equivocado é o número de Ministérios. É muito importante que o Governo
entre nesse circuito fundamentalmente gerando nova
tecnologia ou apropriando tecnologia, para disponibi-

8

10388 Sábado 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lizá-la a essas pequenas e médias empresas. Mas 39
Ministérios são impraticáveis. Ninguém governa uma
empresa com mais de quatro referências diretas ao
Presidente. Trinta e nove Ministérios é um samba do
crioulo doido. Mas essa é uma circunstância da política brasileira, e eu não faria pessoalmente acusações
a um Presidente ou outro em relação a isso. É uma
circunstância equivocada.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, por 20
minutos, prorrogáveis por mais 20 minutos, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Não
assuste os próximos oradores, Sr. Presidente da sessão, Senador Roberto Requião.
De fato, esse é o argumento. Eu imagino que a
própria Presidente tenha dificuldade para agendar encontros com tantos Ministros. Não acredito que a Presidente ou a Ministra Chefe do Gabinete Civil tenham
exatamente a interlocução necessária para que esses
tantos Ministérios tenham eficácia, tenham agilidade
nas ações e nas políticas que fazem.
Então, de fato, a questão é examinar o mérito, não
só as questões de caráter político ou de interesse partidário num debate que, lamentavelmente, se antecipou
em 18 meses à campanha eleitoral de 2014, trazendo
esse tema para a discussão da questão nacional nesta
Casa, contaminando muito não só o próprio debate,
mas também as próprias decisões políticas.
Mas, hoje, Senador Roberto Requião, Senadores que estão neste plenário, é o Dia do Consumidor.
Penso que, ontem, o Supremo Tribunal Federal deu
um ganho aos consumidores.
Quem é o consumidor? Consumidor é o contribuinte, consumidor é o usuário, consumidor é o cidadão.
Consumidor é aquele que vai em busca de assistência médica e não tem assistência médica adequada
no SUS. Consumidor é aquele que usa um telefone
celular que não funciona e que paga caro.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – É o cidadão.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É o cidadão. Este é o consumidor, o cidadão, que está sendo
desrespeitado nos seus direitos mais legítimos, pois
o cidadão é assaltado na rua, não há vaga em escola
pública para o seu filho, a mulher não encontra uma
mamografia disponível para fazer a prevenção do câncer de mama. Esse é o cidadão. É o cidadão a quem
o Estado, como ente público, deve precatório e não
paga. Mas, se o cidadão dever para o Estado algum
imposto, coitado desse cidadão! Ele é perseguido, vai
ter que pagar multa e vai ficar inviável, com ficha suja,
sem poder operar, numa situação absolutamente de-
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sequilibrada entre um poder forte, que é o Estado, e
o cidadão.
A questão é muito séria, e a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao pagamento dos precatórios resgata um direito dos cidadãos.
Eu lembro muito bem da história daquelas tricoteiras que morreram no acidente da TAM em São
Paulo, que seguiam em missão para mais um dia de
sacrifício ou de demanda, para pedir o pagamento dos
seus precatórios. Eram viúvas que, durante muitos
anos, estavam aguardando a liquidação de um direito,
Senador Roberto Requião.
Ontem, o Supremo Tribunal Federal acolheu muitas manifestações no meu Estado. Houve uma reunião
liderada pelo Deputado Frederico Antunes, do meu Partido, na Assembleia Legislativa. A OAB do Rio Grande
do Sul, com seu ex-Presidente Cláudio Lamachia, e
a própria OAB Nacional, com Ophir Cavalcante, fizeram o enfrentamento dessa questão junto ao Supremo
Tribunal Federal. E, ontem, ele derrubou a regra, determinando que, agora, com essa decisão, os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e, é claro, a União
não vão poder mais pagar os débitos à população de
forma parcelada, em 15 anos, como vinha sendo. Terá
de pagar de uma só vez, no ano seguinte à decisão da
Justiça. Acabam também os leilões, em que o credor
que aceitava um valor menor recebia antes.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje, a
dívida com precatórios chega a R$95 bilhões em todo
o País. As mudanças só começam a valer depois que
a decisão for publicada, o que deve levar, no mínimo,
dois meses, mas a decisão pode gerar novo impasse
já que prefeitos e governadores alegam não ter esse
montante para desembolsar.
O Supremo precisa decidir ainda o que será feito
com os leilões e os parcelamentos realizados a partir
de 2009, pagamentos que seguiram as regras derrubadas, no dia de ontem, pelo Supremo Tribunal Federal.
É exatamente nessa medida que saúdo essa
decisão do Dia Mundial do Consumidor. E, é claro, a
Presidente da República foi citada. Penso que ela tomará uma decisão importante hoje, desde que tenha
eficácia, porque não resolverá fazer um anúncio com
pompa e circunstância se isso ficar apenas para o interesse de marquetagem, de publicidade. O cidadão
espera que as coisas cheguem ao seu uso.
É preciso fortalecer os PROCONs, dando-lhes a
capacidade de multa, com a efetividade da execução
da multa praticada. Esse empoderamento dos PROCONs virá em benefício dos consumidores. Da mesma
forma, o empoderamento das agências reguladoras,
que foram fragilizadas nos últimos anos, precisa ter
uma definição muito clara, porque não adianta dizer
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que a Anatel estabelece uma multa de R$1 bilhão ou
de R$1 milhão, de R$2 milhões. Multa muito alta, Senador, é para não ser paga. A multa da Anac a uma
determinada companheira aérea não vai ser paga. Nós
não temos nenhum balanço, nenhuma transparência,
porque é muito bonito isto: o cidadão acha que merece a multa, mas não há efetividade em relação a isso.
Portanto, no Dia Mundial do Consumidor, o Supremo começou a resgatar esses direitos de forma
sábia. É claro que reconheço que existem problemas
sérios para ajustar esse pagamento aos cofres de Municípios, de Estados e da própria União.
Mas também quero falar aqui, agora, sobre outro direito do cidadão, da cidadã, melhor dizendo. As
estatísticas são assustadoras, Senador Roberto Requião, em relação a um tema muito delicado. E faço
isso não só com conhecimento de causa – perdi uma
irmã com câncer de mama, e outra irmã é vitoriosa
–, mas também porque as estatísticas do câncer de
mama no Brasil, mesmo com todas as campanhas de
esclarecimento, ainda são preocupantes. De cada cem
mulheres diagnosticadas com câncer de mama que
são obrigadas a fazer a cirurgia da retirada dos seios,
apenas dez retornam às clínicas e aos hospitais para
fazer a cirurgia de reconstituição da mama. Os dados
são da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas
de Apoio à Saúde da Mama (Femama), organização
liderada pela mastologista Maira Caleffi. Os traumas
após a chamada mastectomia são tão recorrentes, que
as mulheres vítimas de câncer preferem ficar mutiladas
sem as devidas reparações estéticas. Confirma também isso o mastologista do meu Estado Dr. José Luiz
Pedrini, da Associação Brasileira de Mastologia, e os
demais colegas dessa área, colegas médicos.
A boa notícia, segundo os oncologistas, é a de
que são necessários apenas 45 minutos a mais para
que a cirurgia de reconstrução da mama seja feita logo
após a operação da mastectomia. Em vez de duas cirurgias, seria necessária apenas uma, a cirurgia única. No mesmo tempo cirúrgico da retirada da mama
nos casos de câncer, as equipes médicas do Sistema
Único de Saúde (SUS) deverão também realizar imediatamente a operação plástica para reconstruir os
órgãos, se as condições técnicas e médicas forem
favoráveis. Essa opção ainda não está disponível no
SUS, mas as chances de essa proposta estar mais
acessível à população que depende dos serviços públicos aumentaram.
Nessa quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou um projeto proveniente da Câmara
dos Deputados, o PLC nº 3/2012, de autoria da Deputada Federal Rebecca Garcia, do qual tive a honra de
ser relatora. A proposta seguirá agora para exame no
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plenário desta Casa, com pedido de urgência também
aprovado pela Comissão.
O texto prevê ainda que, se a colocação da prótese não for possível no mesmo momento da retirada da
mama, a cirurgia reparadora deverá ser feita assim que
a paciente alcançar as condições clínicas necessárias.
É uma oportunidade para que esta Casa aprove normas que permitam melhorar a qualidade dos serviços
de saúde para as vítimas de câncer. É um movimento
em favor da saúde da mulher.
Aliás, sobre esse tema, já conversei com o Senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que
é médico cardiologista, e ele, inspirado em sugestão
dos mastologistas, irá apresentar uma emenda de plenário para ajustar o projeto e dar efetividade médica à
iniciativa da Deputada Rebecca Garcia.
Quero lembrar também que, no dia 8 de março,
Dia Internacional da Mulher, em Não-me-Toque, recebi
uma importante informação da direção do Hospital São
Vicente de Paulo, de Passo Fundo. Essa importante
instituição hospitalar e filantrópica está realizando uma
carreta de mamografia, ou seja, um veículo dotado de
mamógrafo possibilitará às mulheres da área rural ou
do interior, em áreas de difícil acesso, a assistência e
a realização desse exame, que é um dos mais importantes na luta contra o câncer de mama.
Então, eu queria cumprimentar a direção do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, pela iniciativa relevante com o apoio inclusive do Dr. Basegio,
que é um mastologista, ex-Deputado Federal, e que
teve iniciativas relevantes nessa área.
É importante relembrar a importância de estimular quatro ações principais na luta contra o câncer de
mama: a detecção antecipada da doença, via mamografia ou exame de tato; a motivação para aqueles que
enfrentam o câncer, no sentido de buscar tratamento
adequado; incentivos às pesquisas científicas sobre
o câncer; e novos tratamentos efetivos que resultem
na cura de mulheres e homens também vítimas do
câncer de mama.
O número de mulheres diagnosticadas com câncer de mama continua crescendo de maneira alarmante. Todos os anos, mais de um milhão de pessoas são
diagnosticadas com câncer de mama, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Aqui, no Brasil,
os dados são também preocupantes: mais de 52,6 mil
novos casos devem ser registrados até o final deste
ano, principalmente na Região Sudeste do País, de
acordo com as estimativas do Instituto do Câncer (Inca).
No Brasil, aproximadamente 13 mil mulheres vão
morrer de câncer de mama, lamentavelmente. Só no
meu Estado, que tem uma das maiores taxas de incidência da doença, mais de cinco mil casos deverão
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ser registrados neste ano, sendo mais de mil casos só
na capital, Porto Alegre.
Portanto, há muito para ser feito, e a disponibilização de informações a todos, sem preconceitos, é
uma aliada na luta contra o câncer, uma doença que
ainda traz muitos traumas e medos.
A causa para esse cenário é, principalmente, a
desinformação sobre a importância do diagnóstico precoce e dos métodos de tratamento. O autoexame ainda é, para a maioria das mulheres, o principal método
de cuidado com a mama. Muitas não fazem o exame
de mamografia por falta de indicação médica ou pelo
hospital não dispor, na cidade, no povoado, na sua vila,
do equipamento para fazer a mamografia.
Em 2008, o Datafolha realizou uma pesquisa encomendada pela Femama, revelando que, para 68%
das entrevistadas, a quimioterapia ainda é a principal
forma de tratamento. Somente 4% consideraram relevantes as novas terapias existentes, como as biológicas
alvo-dirigidas. Para a maioria das mulheres, descobrir
o câncer de mama ainda é sinônimo de mutilação, de
perda de cabelo e de muito sofrimento. Diagnóstico precoce e acesso ao tratamento no tempo adequado são
vitais. A Sociedade Brasileira de Medicina recomenda
a mamografia ao menos uma vez ao ano, a partir dos
40 anos de idade.
As mulheres devem estar cientes de que, se o
tumor for diagnosticado cedo e tratado de forma adequada, as chances de cura chegam a 95%. Por isso, a
importância de médicos ginecologistas conscientizarem
e incentivarem as pacientes em relação ao cuidado,
com atenção aos fatores de risco, como obesidade,
sedentarismo e consumo de bebidas alcoólicas.
Para 20% das mulheres, câncer de mama é incurável, segundo pesquisa do Data Popular, feita a pedido do Instituto Avon. E o mais grave apontado nessa
pesquisa, que colheu as percepções sobre o câncer
de mama de 1.752 pessoas de 50 cidades das cinco
regiões do nosso País: o medo de um possível diagnóstico é um dos principais motivos que fazem com
que as mulheres evitem a mamografia. É um dado
preocupante. Isso significa que, infelizmente, o câncer de mama ainda é encarado no Brasil como uma
sentença de morte.
Aliás, no caso dos homens, o câncer de próstata
também é uma situação preocupante. E este ano vou
me dedicar a essa questão, porque, assim como as
mulheres têm medo de fazer a mamografia e de encontrar o câncer, os homens também têm preconceito
e medo de fazer o exame de prevenção.
Além do medo, muitos doentes são maltratados
pela burocracia, pelas longas filas nos hospitais deste
País e pela desinformação ou o descaso.
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A Drª Antonieta Barbosa é uma advogada pernambucana que admiro muito e que conheci em um
desses fóruns de debate sobre o câncer. Ela descobriu,
há 12 anos, ser portadora dessa doença assustadora
e, na batalha para superar o câncer, sentiu na pele o
calvário que é ser um paciente de câncer no Brasil.
A experiência dessa advogada a transformou
numa colecionadora de informações sobre leis e dados gerais que resultaram no livro Câncer – Direito e
Cidadania. Essa foi a forma nobre que ela encontrou
para diminuir o sofrimento e tentar superar a falta de
informações. Inclusive, a inspiração da Drª Antonieta me levou a publicar trechos do livro dela e outras
informações que viraram o Manual de Cidadania do
Paciente de Câncer, um livro de 72 páginas, produzido
pelo Senado Federal, sugerindo caminhos possíveis
para derrotar a doença.
Além do acesso à informação, acredito também no
poder de projetos de lei que sejam capazes de mudar
essa realidade. No ano passado, a Presidente Dilma
Rousseff sancionou a Lei nº 12.732/12, que garante
prioridade aos diagnosticados com câncer para início
do tratamento pelo Sistema Único de Saúde no prazo
máximo de até dois meses. Isso foi fruto de um substitutivo da Câmara dos Deputados, (SCD nº 32/1997),
um projeto iniciado em 1997, de autoria do então Senador Osmar Dias – do seu Estado, Senador Requião –,
do qual tive a honra de ser Relatora aqui, no Senado.
Outro projeto de minha autoria em tramitação
na Câmara Federal (PL nº 3.998/2012) inclui nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde o uso de
quimioterapia oral, em domicílio, no tratamento do câncer. É uma iniciativa inspirada na proposta do Instituto
Oncoguia para facilitar o tratamento e, consequentemente, salvar vidas.
As mulheres portadoras de deficiência também
precisam ter acesso às políticas de prevenção, detecção
e tratamento do câncer de mama. Essa é a proposta
do Projeto de Lei nº 3.595/2012, de minha autoria, que
tramita na Câmara Federal. O uso de medicamentos
orais contra o câncer também precisa entrar nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde. É o que tenho
defendido em outro Projeto de Lei, o nº 3.998/2012,
também em tramitação na Câmara.
De acordo com o oncologista Stephen Stefani,
existe consenso, principalmente em países desenvolvidos, de que temas de economia da saúde, com cálculos de custo efetividade para os novos tratamentos de
câncer, devem fazer parte da análise de incorporação
de novos fármacos, novos medicamentos. No Brasil,
esse tema ainda está sendo desenvolvido, e o debate
precisa ser aprofundado.
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Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou aprovação regulatória
do medicamento Everolimo no Brasil, atendendo à
necessidade de centenas de pacientes com tumores
avançados. São ações em favor da luta contra o câncer
que precisam ser estimuladas e ampliadas.
A relevância das matérias nessa área para a
população fica evidente a cada postagem na minha
página no Facebook sobre o tema. O mais recente,
sobre o projeto do qual fui Relatora, de autoria da Deputada Rebecca Garcia, e que citei, há pouco, neste
pronunciamento, atingiu um recorde desde a criação
da página: mais de 35 mil pessoas, Senador Roberto Requião, o senhor que é tuiteiro como eu. Mais de
35 mil pessoas, em menos de 48 horas, interagiram,
compartilhando, curtindo ou comentando sobre a importância desse projeto e de ações que garantam mais
atenção à saúde. É um direito do cidadão, um direito do
contribuinte, um direito de consumidores dos serviços
de saúde ou de qualquer outro serviço.
Enfim, há uma infinidade de ações que podem
ajudar a tornar a dor do câncer superável, e acredito
que, com a ajuda dos Srs. Parlamentares, essa luta
difícil poderá ficar menos penosa e mais gratificante
para todos aqueles que, de uma forma ou de outra,
são atingidos pela doença.
E, já que estamos falando em doença, eu queria concluir este pronunciamento, dizendo o seguinte:
fui recentemente a um cinema aqui em Brasília, para
assistir – todos nós, Parlamentares e políticos, deveríamos fazê-lo – ao filme Lincoln. Tenho certeza de que
o Senador Aloysio também foi, e saímos encantados
de ver a grandeza daquele grande líder político americano. Mas, quando eu me sentei, estava aguardando,
entrou o comercial de uma companhia de seguros no
cinema. Foi um barulho tão grande o barulho do comercial que a guarda vigilante, que atendia, veio da
portaria para ver. Não há ouvido que suporte. Nós já
vivemos cercados de ruído, Senador Aloysio Nunes
Ferreira. É uma coisa absurda! E nossos ouvidos sofrem as consequências com o passar do tempo e por
esse acúmulo: é no trânsito, é mesmo aqui dentro, é
a campainha... É ensurdecedor!
O filme foi no shopping Iguatemi, aqui em Brasília, e eu fiquei assustada com o volume do som do
comercial. Quando começou o filme, era um volume,
eu diria, civilizado. Civilizado.
Acontece, Senador, que, ao comentar o assunto no meu Twitter, veja só, é uma ferramenta incrível.
Falei que, no Facebook, quando me referi ao projeto
de recuperação da mama, em 48 horas foram 35 mil
acessos. Trinta e cinco mil! Eu estava dentro do cinema e ali escrevi: “É ensurdecedor o som, o volume do
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comercial”. Um comercial para falar sobre os procedimentos: que não é para jogar papel, para ter cuidado,
não fumar. Mas, é inacreditável! Nunca na minha vida
tinha visto isso. Quando postei no meu Twitter “é ensurdecedor o volume do comercial”, imediatamente as
pessoas começaram a responder.
O problema é que existe já uma organização beneficente, intitulada Campanha contra a Perda Auditiva,
que foi responsável por uma pesquisa feita com 1.000
britânicos, cujo resultado foi surpreendente: 80% dos
entrevistados não sabiam que podia prejudicar a audição esse som muito alto.
A propósito, uma lei estadual – vejam só! – determinou a fixação em 92 decibéis o volume máximo
do som, nas salas de cinema, em todo o Estado do
Senador Roberto Requião, no Paraná. É um Estado
civilizado. Noventa e dois decibéis! Não sabemos que
há uma lei para isso. Também não é novidade para
ninguém que o volume dos comerciais – vejam só! –
na TV, na área de especialização do nosso Senador
Eduardo Braga, também é mais elevado do que o dos
programas a que estamos assistindo. E é só prestar
atenção. Eu, até como comunicadora, penitencio-me
por não ter me dado conta disso.
Trata-se de uma estratégia para chamar a atenção do consumidor, do telespectador, que, a meu ver,
parece equivocada, pois causa efeito contrário. Um
barulho demais é irritante, no meu gosto, pelo menos.
O fato é que esse assunto também exige maior atenção do Poder Público.
A Organização Mundial da Saúde diz que a poluição sonora é a terceira mais prejudicial à saúde pública. A terceira! Exposição a barulhos, sons intensos
podem causar dois tipos de perda auditiva temporária
ou permanente. A perda auditiva temporária é mais comum e ocorre quando se é exposto a grandes ruídos.
Nesse caso, a audição será recuperada, dependendo
da intensidade do ruído e do tempo da exposição a que
a pessoa fica submetida. Já a perda auditiva permanente só é experimentada após 48 horas de exposição
a excessivos ruídos, por um longo período de tempo,
mas pode também ocorrer se a pessoa estiver sendo
exposta a altos níveis de som, por um período curto
de tempo. Esse tipo de perda auditiva vai aumentando
com o passar do tempo, após aproximadamente cinco
anos do período em que se esteve exposto ao ruído,
resultando naqueles chamados, do ponto de vista médico, tinnitus ou zumbidos, constantes no ouvido de
quem revela mais agudo na hora do silêncio.
Eu já tenho isso. Viajamos muito de avião. O avião
também é um processo que leva a isso.
Agora, vejam só, no Brasil, a Lei nº 10.222, de
9 de maio de 2001, determina a padronização do vo-
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lume de áudio das transmissões de rádio e televisão
nos espaços dedicados à propaganda – nós temos lei
para isso; só que é para inglês ver. Entretanto, essa lei
só foi regulamentada – ela é de 2001 – por meio da
Portaria nº 354, de 11 de julho de 2012, do Ministério
das Comunicações.
Então, não é questão de ministério demais. É
que funcione o ministério. Essa é a questão também.
A portaria determina que o limite máximo de
variação de som aceito será de dois decibéis, praticamente imperceptíveis ao ouvido humano. Porém,
aplica-se somente às transmissões de TV digital, que
atualmente alcançam menos de 50% dos domicílios
brasileiros. O motivo, segundo a Associação Brasileira
das Emissoras de Rádio e Televisão, é que o modelo
de medição existente não é suficientemente confiável
para ser aplicado nos sinais analógicos – até entendo,
mas poderia haver uma forma de fazer essa avaliação.
Reconhecemos o avanço dessa medida. Porém,
faço aqui o meu apelo ao Ministério das Comunicações para que, de fato, haja a efetiva fiscalização do
cumprimento dessa portaria, para que também possa
estender essa obrigatoriedade para os sinais analógicos o mais rapidamente possível.
Aqui, no Senado Federal, já solicitei à competente Consultoria Legislativa um estudo para direcionar
a nossa atuação legislativa de forma a que possamos
normatizar adequadamente essa questão e proteger
a saúde auditiva dos brasileiros, que hoje já é afetada
às vezes até por maus barulhos, que contaminam o
nosso ouvido; às vezes até em alguns discursos, em
alguns pronunciamentos.
Muito obrigada, Senador Roberto Requião, pela
complacência do tempo nesta sexta-feira, em que V.
Exª preside a sessão.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Requião, Srªs e Srs.
Senadores, o tema do desenvolvimento regional nos
permite a abordagem de vários aspectos relacionados
ao verdadeiro papel da União e dos seus ministérios
para com os Estados da Federação.
Recentemente, Presidente, tive oportunidade de
verificar in loco o andamento das obras da transposição das águas do Rio São Francisco no eixo norte.
No caminho entre os limites dos Estados da Paraíba,
Pernambuco e Ceará observei dezenas de animais
mortos de sede e de fome, vítimas da seca que aflige
a maioria do povo do Nordeste.
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Já mostrei, nesta tribuna, fotografia publicada
pela revista A Semana, em que um agricultor nordestino toma água em uma garrafa pet e uma vaca, ao
seu lado, querendo tomar a água. Já mostrei isso nesta
tribuna e está nos Anais desta Casa.
Pois bem, a pior dos últimos 50 ou 60 anos está
ocorrendo entre o ano passado e o começo deste ano.
Uma cena forte, que renova o nosso compromisso
com o desenvolvimento regional e a real integração
deste País.
Falar em desenvolvimento regional é importante e fundamental para a busca de uma maior justiça
social. Mas trato com intensa preocupação, como foi
tratado pelo Governo, a seca que assolou o Nordeste, em particular a minha Paraíba. As ações foram insuficientes e lentas. Os créditos não funcionaram por
inadimplência dos pequenos agricultores, questão de
que eu, há cinco anos, trato aqui nesta tribuna.
O milho, em pouca quantidade e com grandes
disputas; o número de carros-pipas não atenderam às
necessidades, sobrecarregando a já deficitária economia dos pequenos Municípios, porque, cada vez mais,
estão ficando distantes os mananciais, os locais onde
podem carregar o carro-pipa, com toda a insalubridade que nós sabemos que ocorre, em um transportes
desses, da água para o consumo humano e para o
consumo animal .
Chegamos, em determinado momento, com muita
tristeza, a ouvir que a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, por desconhecimento ou insensibilidade, afirmou que a situação do Nordeste não era tão
grave, pois não chegou ao ponto de haver saques e
que o povo nordestino tinha muita fé. Temos sim fé, fé
em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. E com
a consciência de que este ano será mais grave do que
o ano passado. Pelos índices de chuvas até o presente, há a expectativa de uma seca verde, até porque
há indícios de que as chuvas que haverão de vir não
juntarão mais água nem vão repor as necessidades
dos reservatórios daquela região.
Cobramos, desde já, uma ação planejada, eficiente e preventiva. Não é possível continuarmos vendo esse sofrimento sem nos sentirmos responsáveis.
Convoco todos que possam colaborar para adotar as
medidas necessárias já. Não vamos esperar chegar a
tragédia anunciada de uma seca maior ainda.
Na década de 90, quando o mundo se voltou
para os debates em torno da queda do muro de Berlim, eu ocupava a Secretaria de Políticas Regionais do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Fiz questão de
afirmar que, naquele momento, existia um muro imaginário entre o Nordeste e o restante do Brasil.
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Naquela época, o Nordeste pagava um preço
muito elevado por isso. Hoje, Sr. Presidente, nós estamos vivendo uma realidade ainda mais crítica. Existem
muros imaginários dentro do próprio Nordeste. Existem
Estados que estão se desenvolvendo mais do que os
outros, isso por vários fatores: por competência, por
eficiência, por apadrinhamento, por relação político-partidária com o Governo Federal, entre outros.
Com base nessa constatação, proponho um desafio. Qual o real papel do Ministério da Integração
Nacional, a antiga Secretaria de Políticas Regionais
que tive a honra de dirigir? Se construímos barreiras
entre os Estados, muitas vezes pela mão dos interesses políticos do Governo Federal, então, qual é, repito,
o real papel do Ministério da Integração? Alerto, mais
uma vez, que estamos construindo um fosso entre os
Estados da Região Nordeste.
Quais os limites do Ministério que surgiu para
integrar o Brasil? Atualmente, há um desvio das funções e do papel desse Ministério. O seu nome já diz:
integrar! Integrar o Brasil a partir das ações de outros
ministérios. Na minha concepção, esse Ministério era
para ser uma espécie de Casa Civil de realização e de
cobranças para a efetiva integração entre os Estados
e as regiões e de cobrança dos projetos, desde a etapa do planejamento à sua realização. O planejamento estratégico do País passa necessariamente pelo
conhecimento do Ministério da Integração Nacional,
mas o nosso planejamento não é realizado pela Integração, mas, sim, pelo Ministério do Planejamento, o
que, na minha visão, é um grande equívoco, uma distorção de papéis.
Ora, pois, se coubesse à Integração o planejamento estratégico de fato e de direito, certamente a
Paraíba não estaria fora do traçado da Ferrovia Transnordestina. E hoje estaríamos recuperando a nossa
antiga malha ferroviária nacional – uma das primeiras
do Nordeste –, que integra o Porto de Cabedelo ao
Sertão do Estado, fazendo parte, então, de Suape e
de Pecém, de tudo aquilo que a Transnordestina hoje
está definida.
O nosso Porto de Cabedelo seguramente já teria
tido sua obra de derrocagem concluída, e já estaríamos
com o nosso Porto de Águas Profundas, pois Suape,
em Pernambuco, já se encontra no seu limite.
Precisamos de um aeroporto mais moderno.
E, pasmem, Sras e Srs. Senadores, no Aeroporto de
Campina Grande não havia sequer equipamentos para
pouso e decolagem durante o período de chuva, tendo
os aviões de pousar em João Pessoa, Natal ou Recife.
Líder Eduardo Braga, Senador, quando da inauguração do terminal do aeroporto da cidade de João
Pessoa, em um visita do Presidente Lula, ele se negou
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a inaugurar o terminal, porque disse que estava mais
para rodoviária do que para aeroporto. O Presidente
Lula foi quem se negou a visitar o terminal do aeroporto da cidade de João Pessoa.
Isso é integração? Eu tenho que perguntar. É integrar as regiões do Brasil? Não considero como tal.
Como falar em integração quando a Petrobras decide
instalar refinarias em determinados Estados somente
pela conveniência política? O Ministério da Integração
e seus técnicos competentes foram ouvidos pela Petrobras? Com certeza eu afirmo que não.
Quando falamos de siderurgia no Nordeste, também fica claro que o direcionamento desse investimento
foi esforço de determinados governadores. Infelizmente,
não se trata de uma política macro sob a responsabilidade que deveria ser do Ministério da Integração, porque estão instalando siderurgias onde também não se
produz ferro suficiente. A Paraíba poderia se habilitar
a ter uma siderurgia.
O tempo foi passando. Entra presidente, sai presidente, e a minha Paraíba fica esquecida. Isso precisa acabar! Reforço que o Governo central possui
uma dívida histórica com os paraibanos. Precisamos
de um investimento estruturante capaz de alavancar
de uma vez por todas o nosso desenvolvimento econômico e social.
Esta semana, durante audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, fiz o apelo que
acabo de fazer ao Ministro da Integração, Fernando
Bezerra, que nos deu o prazer de nos acompanhar na
visita à transposição do Rio São Francisco. A minha
preocupação é com a dívida dos pequenos e médios
agricultores – existe um projeto nesta Casa desde
2007 – do Semiárido nordestino, e ele garantiu que,
nos próximos 15 dias, anunciará a tão sonhada política
de crédito para a região do Semiárido.
Esperamos ansiosos que essa medida, de fato,
beneficie os nossos agricultores, que há anos sofrem
com as cobranças do Banco do Nordeste, por exemplo, Sr. Presidente, que, no caminho em que vai, vai
se tornar o maior latifundiário do Nordeste ao tomar
as pequenas propriedades do sofrido agricultor nordestino e, em particular, da Paraíba.
Manifestei a minha preocupação com o prosseguimento das obras da transposição e, nesse tema,
gostaria de fazer um anúncio que considero importante
aos meus irmãos paraibanos.
Nos próximos 15 dias – já conversamos com o
Senador Cássio Cunha Lima e com o Presidente da
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, Vital
do Rêgo –, estaremos realizando uma reunião com
todos os prefeitos e lideranças da região do Vale do
Piancó, para reunirmos assinaturas ao documento
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que será encaminhando à Presidente da República
Dilma Rousseff, solicitando a implantação do ramal do
Piancó, para revitalizar todo o Vale do Piancó, como
medida integrante do Eixo Norte da transposição do
Rio São Francisco, projeto esse que já tem estudos
preliminares no Ministério de Integração.
Com isso, teremos a garantia de segurança hídrica de praticamente todo o Estado da Paraíba. Essa
obra é importante e já tem o próprio conhecimento e
a disposição do Ministério da Integração, como bem
afirmou seu titular, pois outras secas virão, e eu acredito – e, mais uma vez, repito: eu tenho fé em Deus –
que, com a transposição 100% concluída, nós teremos,
pelo menos, a garantia do abastecimento d’água para
o consumo humano e animal e iremos conviver com a
seca com menos sofrimento e com menos angústia.
Portanto, eu renovo o convite, nos próximos dias,
aos Senadores pela Paraíba, que se estão reunindo
com os prefeitos do Vale do Piancó, para realizar esse
encontro de apoio para a inclusão do ramal do Piancó
como medida auxiliar das obras de transposição do
Rio São Francisco.
Está pré-agendada para os dias 4 e 5 de abril a
visita ao Eixo Leste, que vai permitir entrar em Monteiro.
Presidente, quando forem feitas as obras dos
canais, fazendo com que a água chegue à Paraíba e
a Monteiro, ela percorrerá o Rio Paraíba, resgatando
vida àquele rio, resgatando a fauna, a flora e a garantia hídrica.
Hoje, o nosso manancial de Boqueirão está abaixo da média necessária para cumprir seus objetivos.
Há 15 dias praticamente, a Presidente Dilma esteve na
Paraíba, e uma de suas visitas foi ao Brejo Paraibano,
para lançar uma obra de integração importante para o
Estado. Por isso, quando Ministro fui, eu defendi a criação do Eixo Leste, que não constava no projeto original,
porque sabíamos da necessidade dessa região. E ela
anunciou, então, o início dessa obra importante para
garantir o abastecimento de várias cidades, mas que
só funcionará quando as águas do Rio São Francisco
estiverem correndo no Rio Paraíba e sendo armazenadas nos reservatórios que já existem na Paraíba.
Daí a importância de nós agirmos com obras futuras, estruturadoras. Porém, alerto mais uma vez: precisamos cuidar da sede e da fome do povo da Paraíba
ainda este ano, porque o problema está se agravando.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. Que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa:
Com referência ao Ofício nº 104, de 2013, da
Liderança do PR na Câmara dos Deputados, lido na
sessão de ontem, a Presidência designa como membro
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titular o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos,
em substituição ao Deputado Anthony Garotinho, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória Nº 609, de 2013.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 104/2013 – Bloco
Brasília, 12 de março de 2013
Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de
Vasconcellos (PR/MG) para membro titular em substituição ao Deputado Antony Garotinho (PR/RJ) na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a
Medida Provisória nº 609 de 2013 que “Reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins, da Contribuição para PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica,
e dá outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Antony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, o Senador Eduardo
Braga.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, participei, esta semana, da reunião dos
governadores com o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara.
Foram oferecidas várias sugestões aos parlamentares presentes. Muitas delas não me convencem, mas
uma me parece absolutamente viável, razoável, que
é a redução a zero da alíquota da contribuição para o
PIS e o Pasep, que hoje é de 1%, onerando todas as
receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes de capital recebidas. Isso é um peso, configura
tributação da União sobre Estados e Municípios, uma
questão que, inclusive, é controvertida juridicamente. E,
se aprovada essa medida, que foi objeto de consenso
entre os governadores, creio que contribuirá para que
os Estados e Municípios, que são responsáveis hoje,
na prática, por volume de investimento e por eficiência
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nos seus investimentos, maior até do que da União,
aumentem o nível de investimento no nosso País.
Então, estou protocolando o projeto de lei que
não é, na verdade, de minha autoria, mas que surge
dessa reunião de Governadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – E que acaba sendo, Senador, um pequeno benefício diante da perda de 50% desde 1988.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 86, DE 2013
Reduz a zero a alíquota da Contribuição
para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP de que trata a Lei nº
9.715, de 25 de novembro de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 8º. ...........................................................
........................................................................
III – zero por cento sobre o valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, inc. II; 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere
o § 6º do art. 165 da Constituição, que acompanhará o
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É notória a necessidade de rever o pacto federativo no Brasil especialmente pelo agravamento do
desequilíbrio das finanças das unidades descentralizadas da federação, em razão principalmente da perda
de suas autonomias de gestão e da crescente centralização dos recursos e do poder decisório.
A incapacidade dos Estados e Municípios em
realizar suas funções e atender as necessidades básicas da sociedade é crescente e aponta para uma
grave crise institucional.
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Do lado das receitas próprias a crise que afeta
de modo geral a economia globalizada e refletida no
reduzido crescimento do PIB, tem limitado as possibilidades de crescimento. As receitas transferidas igualmente têm apresentado reduções em conseqüência
das políticas de desoneração tributárias (IPI) que tem
diminuído de forma significativa e abrupta os valores
distribuídos aos Estados e Municípios.
As despesas, contrariamente, têm apresentado expansão que escapa a possibilidade de controle
das unidades federadas principalmente em função da
aprovação pelo Congresso Nacional de medidas que
impõem novos encargos e vinculações às suas finanças sem que sejam estabelecidas fontes de receitas
correspondentes.
Dessa forma é premente a necessidade de adoção de medidas que possam reduzir esse desequilíbrio
crescente e nesse sentido propõe-se o presente projeto
de lei que reduz de um por cento para zero a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, como forma de
ajudar a desafogar as finanças estaduais.
O benefício tributário previsto neste projeto de lei
será definido pelo Poder Executivo e o impacto orçamentário-financeiro será deduzido do excesso de arrecadação e dos investimentos públicos não realizados.
Sala das Sessões, 15 de março de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Conversão da MPv nº 1.676-38, de 1998
Dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/
PASEP, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República, adotou a Medida Provisória nº 1.676-38, de 1998, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as contribuições para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que
tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de
3 de dezembro de 1970.
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será
apurada mensalmente:
I – pelas pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do imposto
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de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com
base no faturamento do mês;
II – pelas entidades sem fins lucrativos definidas
como empregadoras pela legislação trabalhista e as
fundações, com base na folha de salários; .(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público
interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
§ 1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão,
também, a contribuição calculada na forma do inciso
I, em relação às receitas decorrentes de operações
praticadas com não associados.
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II deste
artigo os valores correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas, custeadas com
recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se
incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos
classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4o Não se incluem, igualmente, na base de
cálculo da contribuição das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, os recursos recebidos
a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da
União..(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35,
de 2001)
§ 5o O disposto nos §§ 2o, 3o e 4o somente se
aplica a partir de 1o de novembro de 1996.
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará
a retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida
sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
Art. 3o Para os efeitos do inciso I do artigo anterior
considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente
da venda de bens nas operações de conta própria, do
preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem
as vendas de bens e serviços canceladas, os descontos
incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, e o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias – ICMS, retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
Art. 4o Observado o disposto na Lei no 9.004, de
16 de março de 1995, na determinação da base de
cálculo da contribuição serão também excluídas as
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receitas correspondentes: .(Revogado pela Medida
Provisória nº 2158-35, de 2001)
I – aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas; .(Revogado pela Medida Provisória nº
2158-35, de 2001)
II – ao fornecimento de mercadorias ou serviços
para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento
for efetuado em moeda conversível; .(Revogado pela
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
III – ao transporte internacional de cargas ou
passageiros. .(Revogado pela Medida Provisória nº
2158-35, de 2001)
Art. 5o A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de
substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada
sobre o preço fixado para venda do produto no varejo,
multiplicado por um vírgula trinta e oito. (Vide Lei nº
11.196, de 2005)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar
o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6o A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos
dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o
menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo
da contribuição incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas
receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a
aplicação, conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I – zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre
o faturamento;
II – um por cento sobre a folha de salários;
III – um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
Art. 9o À contribuição para o PIS/PASEP aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na
legislação do imposto sobre a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da
Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/PASEP, bem como o de consulta sobre a aplicação da
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respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta Lei não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1o do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita
bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2o somente se aplica a partir
de 1o de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8o aplica-se
às autarquias somente a partir de 1o de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil
para o PASEP terá como base de cálculo o total das
receitas correntes arrecadadas e consideradas como
fonte para atender às suas dotações constantes do
Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente
se aplica a partir de 1o de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7o da Lei no 9.138, de 29 de novembro
de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7o Os contratos de repasse de recursos do
Fundo de Participação PIS/PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, do Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira – FUNCAFÉ, dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos
ou instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento
de que trata o art. 5o, terão seus prazos de retorno e
encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas
operações de alongamento correrá à conta do respectivo
fundo, excetuados os casos lastreados com recursos do
Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, em observância ao disposto no
art. 239, § 1o, da Constituição, para os quais o ônus da
equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.” (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 1.676-37, de 25 de
setembro de 1998.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995. (Vide RSF nº
10, de 2005)
Congresso Nacional, em 25 de novembro de 1998;
177o da Independência e 110o da República. – Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.11.1998
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
....................................................................................
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
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ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2o O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

Seção II
Da Renúncia de Receita

Seção II
Dos Orçamentos

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDAS CONSTITUCIONAIS
EMENDAS CONSTITUCIONAIS DE REVISÃO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
ATOS DECORRENTES DO DISPOSTO
NO § 3º DO ART. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
....................................................................................
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§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados
em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta bem como
condições para a instituição e funcionamento de fundos.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de
iniciar o meu pronunciamento hoje, aqui no plenário
do Senado, para manifestar meus sinceros votos de
congratulações aos dirigentes, aos trabalhadores e
aos milhares de leitores do jornal Diário do Amazonas,
que, no dia de hoje, está completando 28 anos de sua
profícua atividade jornalística em defesa intransigente
dos interesses do povo do Amazonas.
Nascido e até hoje mantido sob a batuta do empresário Cassiano Anunciação, com o propósito de assumir um espaço importante no panorama jornalístico
do Amazonas e da Amazônia, o Diário logo assumiu
um papel de destaque no Estado do Amazonas, com
informações, com contribuições para o desenvolvimento
econômico, social e cultural do Amazonas.
Do Diário do Amazonas originou-se a Editora Ana
Cássia, que hoje edita, Sr. Presidente, o jornal Dez
Minutos, destinado ao segmento popular, e o portal
D24am.com, um dos líderes do tráfego de Internet no
nosso Estado.
Integrada à Record News, a editora, que passou
a denominar-se Rede Diário de Comunicação, em poucos anos, transformou-se em um importante meio de
comunicação social no Estado do Amazonas.
Quero portanto deixar este registro de parabenização e de sucesso à importante empresa de comunicação no nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, eu venho à tribuna, no dia de
hoje, primeiro para dizer da importância da Comissão
Especial que será instalada na próxima terça-feira, na
Câmara dos Deputados, pelo Presidente Henrique Alves, para dar parecer à Emenda Constitucional nº 103,
de 2011, que estabelece a prorrogação dos incentivos
do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, bem como estabelece a extensão, através de
Projeto de Lei, da sua área de atuação para a Região
Metropolitana de Manaus.
Quero aqui, portanto, em nome do povo do Amazonas, em nome dos trabalhadores do Polo Industrial,
agradecer ao Presidente Henrique Alves pela sensibilidade, tendo em vista que essa PEC se encontrava à
espera da designação dessa Comissão Especial desde
2011, quando encaminhada à Câmara dos Deputados
pela Presidenta da República, num compromisso assumido pela Presidenta com o povo do Amazonas, e
agora, graças à firme decisão do Deputado Henrique
Alves, Presidente da Câmara dos Deputados, foi possível a implementação, na cidade de Manaus, dessa
Comissão importante, que vai finalmente dar parecer
e levar ao Plenário esse parecer.
Quero também destacar a decisão do Sr. Presidente da Câmara, de designar o Deputado Átila Lins,
do Estado do Amazonas, do PSD do Amazonas, como
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relator dessa matéria na Comissão Especial, fazendo
com que os amazonenses estejam efetivamente entusiasmados de que agora, diante da instalação da Comissão, será possível, ainda este ano, aprovarmos na
Câmara dos Deputados e encaminharmos ao Senado
essa importante Emenda Constitucional.
Mas, Sr. Presidente, eu também gostaria de destacar a importância do Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica, na área do Ministério
da Saúde, para atender as regiões brasileiras com
médicos, através de um programa que atua na área
de especialização e residência médica, em contrapartida à colocação desses profissionais no interior
do nosso País.
Para que V. Exª tenha uma ideia, 31 Municípios,
no total de 62 Municípios do meu Estado; portanto,
50% dos Municípios do Estado do Amazonas, se inscreveram e se aderiram ao Provab.
Mas, Sr. Presidente, há apenas – 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 – 11 Municípios, de um total de 31 Municípios, que tiveram a contrapartida de inscrição de
médicos interessados neles trabalhar. Portanto, nós
vamos ter 34 médicos nos 11 Municípios, e 10 nos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas no Javari e na
cidade de Manaus, sendo apenas 1 profissional para o
Javari e 9 para o distrito especial da cidade de Manaus.
Isso é um avanço? Sem nenhuma dúvida, é um
avanço. Mas isso, Sr. Presidente, também demonstra o
quanto é necessário o preenchimento de uma demanda da saúde pública brasileira com a implementação
de médicos e de especialistas nas áreas isoladas do
nosso País.
Na Amazônia brasileira e no Estado do Amazonas, há uma grande carência de médicos especialistas no interior. Mesmo com o esforço do Provab, fica
provado que os Municípios se inscrevem, aderem ao
programa e solicitam os médicos brasileiros; mas, como
a opção dos médicos é espontânea, mesmo havendo
a contrapartida dos 10% na residência, de vagas na
residência, etc, não se atendem sequer 50% da pretensão. De 31 Municípios inscritos, apenas 11 foram
atendidos, o que continua, lamentavelmente, a deixar
o interior do Estado do Amazonas, o interior da Amazônia, o interior do Nordeste e o interior de várias regiões do Brasil sem os recursos humanos necessários
e especializados em saúde.
Portanto, quero aqui, mais uma vez, manifestar
a necessidade de o povo brasileiro possuir médicos
especialistas, credenciados, para que nós possamos
enfrentar essa demanda. No interior da Amazônia,
nós temos muitas áreas de especialização que não
têm atendimento pela inexistência do profissional. Não
adianta instalarmos mamógrafos, não adianta instalar-
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mos equipamentos se não tivermos médicos especialistas que possam fazer o laudo desses exames.
Em pleno século XXI, nós estamos diante dessa
importante situação para o povo da Amazônia. Vejo,
aqui, o Senador Romero Jucá, do Estado de Roraima,
que tem essa responsabilidade e sabe o quanto é necessário levarmos, para o interior da Amazônia, obstetras, neurocirurgiões, cardiologistas, ortopedistas...
Há uma demanda enorme de ortopedia no interior da
Amazônia, e nós não temos médicos. E não é mais por
questões salariais. No Estado do Amazonas, chegou-se a oferecer, inclusive, R$30 mil, Sr. Presidente, de
salário, para levarmos médicos especialistas para o
interior, e, mesmo assim, não conseguimos levar. Ou
seja, há uma demanda e não há oferta de profissionais. Enquanto isso, nós temos, em países da língua
portuguesa, como Portugal, por exemplo, especialistas
e médicos que estão desempregados e que poderiam
vir para o Brasil com CRM provisório, designados para
trabalhar no interior de Roraima, designados para trabalhar no interior do Amazonas e atender e salvar vidas
de brasileiros que, hoje, estão sem assistência médica.
Ouço o nosso nobre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Eduardo Braga, pedi este aparte, primeiro, para
aplaudir o discurso de V. Exª e dizer que V. Exª está
sintonizado com um grande drama, hoje, da Região
Amazônica – no que diz respeito ao atendimento de
saúde da população – que é, efetivamente, a ausência
de médicos no interior. Nós temos essa dificuldade em
Roraima, V. Exª tem um território num Estado muito
maior, muito mais complexo, mas, na verdade, esse é
um drama de toda a nossa região e também de parte
da Região Centro-Oeste. Nós não temos médicos. Nós
já tivemos, no passado, uma experiência que funcionou
com médicos cubanos, que iam para o interior. Isso
gerou uma celeuma com CRM, ações tentando proibir a contratação desses médicos. Mas, na verdade,
não se resolveu o problema, porque, depois, houve a
suspensão, criou-se a dificuldade, mas não se supriu
a carência que efetivamente é o X da questão. Não estamos querendo tirar direito de ninguém, de nenhum
brasileiro. Mas é como V. Exª disse: mesmo com um
salário de R$20 mil, R$25 mil, R$30 mil oferecido a
um médico para ir para o interior, muitas vezes 5 ou
6 vezes o salário do prefeito, mesmo assim você não
consegue manter esse médico no interior. Então, sem
dúvida nenhuma, nós temos que procurar uma saída
efetiva. Essa apontada por V. Exª dentro desse programa é, efetivamente, uma opção, tem que ser buscada,
tem que ser testada. Nós temos aí pelo mundo, em
muitos lugares, excesso de médicos, os médicos estão
desempregados na Europa, e nós temos a condição

MARÇO 2013

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de ser receptáculo dessa quantidade de profissionais
que são habilitados e que podem, como V. Exª ressaltou, salvar vidas. Então, eu quero aplaudir, quero somar os meus esforços e me colocar à disposição para
que, nesse debate, nessas ações, nessa busca, dentro
do Governo e dentro do processo legal, para autorizar isso, V. Exª me tenha como aliado para tentarmos
buscar uma solução para a saúde do nosso povo. A
Amazônia não pode continuar da forma que está no
interior, sem assistência médica de qualidade. Nós
temos que dar esse direito a milhares de brasileiras e
brasileiros que hoje guardam o nosso território, vivem
em condições de dificuldade e esperam uma decisão
do Poder Público. Parabéns pelo discurso.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu agradeço a V. Exª, Senador, e eu queria apenas
trazer alguns novos números para que V. Exª pudesse
nos ajudar nessa argumentação.
Veja que o Brasil forma, aproximadamente, 14 mil
médicos por ano. Até o ano passado, o Brasil oferecia, Presidente Requião, nada mais, nada menos que
apenas aproximadamente 7 mil vagas de residências
para especialização. Ou seja, a metade dos médicos
brasileiros que se formam todos os anos não consegue fazer residência médica. E, quando conseguem
fazer residência médica, são especialidades que o
Brasil já não tem mais demanda, porque, para aquelas que são extremamente carentes, não se aumenta
o número de vagas.
Num esforço recente do Ministério da Educação,
do Ministério da Saúde, na comissão que trata da residência médica no Ministério da Educação, conseguiu-se aumentar pouco mais de 2 mil vagas, elevando
para 9 mil vagas a residência médica brasileira. Ora,
Sr. Presidente, nobre Senador Romero Jucá, eu acabei de dar os dados do Provab, em que 31 Municípios
do Estado do Amazonas se inscreveram para poder
receber médicos e destinar 10% dessas vagas de
residência, prioritariamente, para esses médicos, e
apenas 11 Municípios foram atendidos. E, nobre Senador Romero Jucá, desses 11 Municípios que foram
atendidos, foram atendidos apenas os mais bem aquinhoados do Amazonas.
Veja, V. Exª: Itacoatiara recebendo seis médicos.
Ora, Itacoatiara é Região Metropolitana de Manaus.
Que bom que Itacoatiara está recebendo seis médicos. Mas, e Pauini, que fica isolado no Rio Purus, que
se inscreveu no programa e recebeu zero de médicos
que optaram por Pauini?
Manacapuru também recebeu seis médicos, mas
Manacapuru é região metropolitana de Manaus, a
uma hora de carro de Manaus. Isso não é o interior

Sábado 16

21

10401

da Amazônia. Enquanto isso, Amaturá, Município isolado, recebeu zero.
Ora, até quando esses brasileiros vão esperar
por essa formação de recursos humanos para ter saúde pública? Enquanto isso, os médicos colombianos,
bolivianos, peruanos estão praticando medicina no interior da Amazônia ilegalmente. Contudo, não fossem
esses médicos, quem estaria prestando serviços de
saúde a esse povo que lá, no interior da Amazônia,
protege um dos maiores, se não o maior patrimônio
do povo brasileiro?
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Ora, essa hipocrisia precisa ser enfrentada. E o Senado da República, que representa a Federação brasileira, que representa os nossos Estados, que defende
o equilíbrio da Federação, precisa ter esse discurso no
topo da sua agenda.
Ora, os nossos brasileiros que vivem no Centro-Oeste, que estão produzindo, no interior do Centro-Oeste, a supersafra brasileira, não têm médicos.
Ouvi, ainda há pouco, o pronunciamento do Senador Cícero Lucena, falando da seca no Nordeste. A
seca acontece em função da sazonalidade, em função
dos problemas climáticos. E a seca no atendimento
de médicos no interior do Nordeste? Não é diferente.
V. Exª é roraimense de coração, foi Governador
de Roraima, representa Roraima nesta Casa, mas V.
Exª é pernambucano. V. Exª sabe do sofrimento do
povo do sertão de Pernambuco, onde médico, só por
milagre; especialista, só por milagre! E nós estamos
em pleno século 21!
Enquanto isso, existem médicos formados, especializados, desempregados mundo afora, e o Brasil
tem capacidade, neste momento, de fazer um chamamento e uma seleção, fazendo com que esses médicos
especialistas venham a trabalhar de forma específica.
A nossa proposta é que, se Amaturá precisa de
médico, o CRM deve ser provisório e específico para o
Município de Amaturá. Sequer para o Estado do Amazonas deveria ser, Senador Requião, porque, senão,
esse médico irá para a região metropolitana, esse médico irá para Manaus, esse médico irá para Itacoatiara,
para Manacapuru. E que bom que vá para Itacoatiara
e Manacapuru, mas nós não podemos deixar o interior
da Amazônia absolutamente desassistido de médicos
especialistas em pleno século 21.
Esta é decisão; é hora de o Brasil enfrentar. Tenho
certeza de que a Presidenta Dilma está analisando,
juntamente com o Ministro da Saúde, esta possibilidade, juntamente com o Ministro da Educação. Mas,
por outro lado, o Brasil poderia fazer a abertura para
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a entrada desses profissionais, com esses cuidados
e com esse zelo, tendo em vista os Municípios que
não foram atendidos pelo Provab. Aqui nós já temos
o filtro. Todos tiveram o direito de se inscrever e todos
tiveram o direito de optar.
Volto a dizer: no caso do Amazonas, 31 Municípios se inscreveram e apenas 11 foram aquinhoados,
não porque o Governo quis, mas porque os médicos
assim o quiseram.
Portanto, é preciso ter coragem de fazer esse
enfrentamento. De outro lado, é preciso aumentar o
número de residências, de especializações nas regiões periféricas; é preciso levar profissionais para a
formação e multiplicação de recursos humanos especializados na saúde.
A Universidade do Estado do Amazonas precisa de apoio. O Ministério da Saúde e o Ministério da
Educação precisam ter um programa arrojado para
essas regiões. Mas a formação desses profissionais
demandará tempo; levará, no mínimo, cinco anos para
que esses profissionais estejam aptos a exercer mais
especializações...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Mais do que isso.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ... se eles já estiverem formados como médicos e a
depender da especialização.
Vejam, eu tenho uma filha que é médica e que
faz, neste momento, residência. Onde faz residência?
Em São Paulo. Por que faz em São Paulo? Porque as
vagas de residência médica, no meu Estado, são poucas e, nas especializações mais complexas, a formação
desse profissional tem que ser feita fora do Estado.
Ora, minha filha sonha e deseja voltar para o
Amazonas. Que bom que volte! Mas quantos e quantos médicos, no Amazonas, não têm condições de
estudar e ficam fora desse funil? Quantos e quantos
médicos em Roraima?
E outra questão, Senador Romero Jucá: hoje, o
curso de medicina, no Estado do Amazonas, é ocupado
por brasileiros de outras regiões, que, não conseguindo
passar nos seus Estados de origem, acabam sendo
educados e formados nas universidades públicas da
nossa região. Ocorre que, depois, voltam para os seus
Estados à busca de especialização, deixando a carência e a lacuna da formação nesses recursos humanos.
Portanto, é mais do que hora de o Brasil enfrentar
essa dívida social. É mais do que hora de o Ministério
da Saúde enfrentar essa dívida de prestação de serviço
na saúde pública. É mais do que hora de o Ministério
da Educação compreender essas necessidades. E é
mais do que hora de o Conselho Federal de Medicina
compreender que isso não é uma disputa de espaço
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futuro; isso significa prestar serviço na saúde pública
e salvar vidas no dia de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Eduardo Braga.
Os dados que chegaram à Comissão de Educação
sobre residência médica são mais radicais do que os
que o Senador Eduardo Braga expôs: 80% dos médicos
formados no Brasil não têm residência. E eu lembro
aqui de um dado da época em que fui Governador do
Paraná, e eu o fui por três vezes, por três mandatos.
Há uma insistência muito grande por unidades de terapia intensiva no Estado, mas a Universidade Federal
do Paraná, se não me falha a memória e se não me
engano, forma quatro terapeutas intensivos por ano.
Eu deixo aqui, então, uma certeza: de que esse
problema será enfrentado, de que nós vamos abrir a
possibilidade de médicos europeus trabalharem no
Brasil, porque é uma exigência absoluta da necessidade. E essa última experiência, dessas vagas abertas
com salários razoáveis, que fracassou num número
enorme de Municípios, como expôs aqui o Senador
Eduardo Braga, leva, como via de consequência, a
esta necessária abertura, que eu não tenho nenhuma
dúvida de que será feita brevemente. Agora, com algumas precauções. Um médico formado em Portugal
terá muito pouca eficiência na solução de uma doença
tropical da Região Amazônica. Então, nós vamos ter
que fazer essa abertura com alguma cautela.
O último orador inscrito é o Senador Romero
Jucá. Com a palavra, S. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem.
Apenas para confirmar o que V. Exª disse, efetivamente, o médico português ou o médico espanhol muito
provavelmente não será um especialista em doença
tropical. Nem nós imaginamos isso. Para isso, temos
os institutos de Medicina Tropical no nosso Estado e
na nossa região, que vão funcionando.
Mas, como eu dizia ainda há pouco, há que se
ter cautelas – não há a menor dúvida –, mas é preciso
enfrentar. Enquanto isso, nós temos carência de ortopedistas, nós temos carência de neurocirurgiões, nós
temos carência de anestesistas, nós temos carência
de tudo, e precisamos de recursos humanos para isso.
Portanto, eu agradeço a V. Exª. O apoio de V. Exª
a essa iniciativa é muito grande, o apoio do Senador
Romero Jucá é muito importante.
E, apenas para comunicar à Nação brasileira e a
V. Exª, que entraremos com um projeto de lei, já com
o apoio do Senador Romero Jucá e contando com o
apoio de V. Exª, até para que nós possamos provocar o
debate no Senado da República e, quem sabe, ensejar
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uma medida provisória ou uma ação de curto prazo
por parte do Governo Federal, para que possamos, de
uma vez por todas, dar uma resposta de curto prazo à
população brasileira que vive nessas regiões isoladas.
Muito obrigado. O apoio de V. Exª é, sem dúvida
nenhuma, extremamente importante para esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Só a título de informação, Senador, há
mais de seis meses tramita nesse sentido um projeto
de lei de minha autoria, que já foi objeto de audiências
públicas, mas que anda naquele ritmo de má vontade
do Senado da República, como grande parte dos projetos que apresentamos.
Essa é uma reclamação minha, uma reclamação
que, agora há pouco, fez a Senadora Ana Amélia. Há
paralisação. Muitas vezes, falta até designação de relatoria para projetos de autoria dos Senadores. Nós
tínhamos que cumprir o Regimento. Os relatores têm
15 dias para apresentar um projeto, conforme o Regimento Interno, mas nós estamos numa relativa paralisia do processo legislativo no Senado da República.
Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Roberto Requião, Srªs e Srs. Senadores,
antes de falar sobre um tema específico, eu queria dar
uma sugestão ao Senador Eduardo Braga, devido à
premência do assunto que S. Exª levantou. Eu sugeriria que S. Exª desse entrada no projeto, até para que
ficasse caracterizada politicamente a posição que nós
estamos tomando. Assim, podemos colocar esse texto
em um adendo, como uma emenda de uma medida
provisória. Há tantas coisas que se colocam a mais
em medida provisória – é o chamado contrabando –,
que, quanto a um contrabando do bem, não pode haver reclamação por parte de ninguém.
Além de registrar o projeto, eu digo a V. Exª que,
se eu for relator de alguma medida provisória, se V. Exª
me entregar o texto, eu colocarei esse texto na medida provisória para discussão, porque esse é um tema
que não pode esperar. Podemos até dar premência no
Senado, mas, infelizmente, quando a matéria chega
à Câmara dos Deputados, segue-se um rito demorado. Eles criaram um regulamento lá e, simplesmente,
estão indeferindo projetos do Senado quando não há
análise econômico-financeira. Eles estão arquivando.
Na verdade, esse é um tema que não pode esperar.
A saúde é para ontem!
Então, eu gostaria de dar essa sugestão a V. Exª,
para que nós agíssemos de forma premente nessa linha.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Eu
gostaria de acatar a sugestão de V. Exª, porque, efetivamente, é uma sugestão importante. Senador Ro-
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mero Jucá, existem várias medidas provisórias em
curso, neste momento, no Senado, e algumas até
tratam de matérias sociais que poderiam, obviamente, merecer uma emenda nesse sentido. Portanto, na
próxima semana, nós contaremos com o apoio de V.
Exª, do Senador Requião e de outros Senadores que,
com certeza, haverão de apoiar essa ideia, tentando
articular com um dos relatores dessas medidas provisórias, para que possamos, quem sabe, numa dessas medidas provisórias, emplacar uma emenda que
possa, efetivamente, abrir espaço para essa questão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, vou falar sobre três temas rapidamente, mas
vou aproveitar o gancho do Senador Eduardo Braga,
que falou de saúde, e começar pelo tema da saúde.
Sou Relator – e o recebi na semana passada – do
Projeto de Lei nº 55, da Senadora Vanessa Grazziotin.
O que diz o projeto da Senadora Vanessa Grazziotin?
Que os medicamentos de uso público, adquiridos pelo
setor público, têm de ter uma tarja com os dizeres:
“Venda proibida. Produto de uso exclusivo pelo setor
público”. Essa é uma forma de marcar os medicamentos do setor público, para evitar o que ocorre hoje
em milhares de hospitais e postos de saúde, que é,
infelizmente, o desvio de medicamentos. Compra-se
medicamento, coloca-se o medicamento, e, de repente, daquela quantidade de medicamentos, some uma
parte, que não se sabe para onde vai, mas que não
vai para o atendimento da população.
Então, como Relator, Senador Requião, estou
apresentando parecer favorável ao projeto da Senadora Vanessa Grazziotin e espero votar essa matéria na
próxima semana. Portanto, essa é uma forma a mais de
controlar isso efetivamente, de pelo menos constranger
aqueles que não receberem o medicamento do posto
de saúde e que, em alguma farmácia, em algum local,
passem a vendê-lo, desviando-o. Pelo menos, a tarja
estará já impressa, dizendo que é proibida a venda,
porque o medicamento é de uso público.
Ouço o aparte do Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador, V. Exª traz, juntamente com a Senadora Vanessa, um tema relevante e de importância enorme para
o povo brasileiro. Eu queria apenas sugerir que essa
tarja fosse impressa não só na embalagem externa,
mas também na própria embalagem do comprimido.
Fiz isso quando eu era Governador, coloquei a tarja
não só na área externa.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Na caixa.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Depois, descobri que tínhamos de colocar a tarja na
cartela do medicamento, porque, lamentavelmente, as
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pessoas burlam de todas as maneiras a lei, burlam o
Poder Público, burlam a população, fazendo esse tipo
de ação de venda inescrupulosa de medicamento. Portanto, esse projeto de lei ficaria completo, se a tarja
fosse colocada na embalagem externa e também na
cartela dos medicamentos, porque, aí sim, não haveria mais erro algum e facilitaria até a ação policial na
repressão desse crime hediondo, que é o desvio de
medicamentos do setor público.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço a contribuição de V. Exª. Serei preciso no
ajuste do relatório, exatamente a fim de que isso conste não só na caixa do medicamento, mas também na
cartela e no rótulo, quando for xarope ou alguma coisa
assim, para que, sumindo a caixa, não suma a prova
de que houve o desvio. Agradeço, portanto, a colocação de V. Exª.
O segundo ponto de que gostaria de falar, Sr.
Presidente, diz respeito a um programa lançado pela
Presidenta Dilma do qual participei e sobre o qual não
tive oportunidade de falar no dia de ontem exatamente por conta das atribulações e das reuniões de que
participei. Trata-se do programa voltado ao combate à
violência contra a mulher.
O programa Mulher: Viver sem Violência, lançado pela Presidenta Dilma, que destina R$265 milhões
para investimentos e para ação de combate à violência, é um programa de fundamental importância, porque vai procurar construir, em cada Estado brasileiro,
a Casa da Mulher Brasileira. Com isso, haverá vários
órgãos públicos, mecanismos de defesa e de proteção
da mulher e de combate à violência, exatamente para
ampliar o debate, a ação e o trabalho de educação e
de conscientização da necessidade de combater essa
violência, que, infelizmente, ainda ceifa milhares de
vidas todos os anos.
Assim, eu queria aqui aplaudir a ação da Presidenta Dilma e dizer que o nosso Estado de Roraima
foi atendido com três ações: além da Casa da Mulher
Brasileira em Boa Vista, também haverá um ponto de
atendimento na fronteira de Pacaraima com a Venezuela e outro na fronteira do Município de Bonfim com a
Guiana, exatamente para evitar o tráfico de mulheres,
a questão das mulheres com as drogas e a questão
do tráfico de bebês.
Portanto, quero registrar minha satisfação por
ver Roraima atendida em três polos nessa ação de
combate à violência contra a mulher. E quero dizer que
estaremos aqui vigilantes no sentido de fazer com que
esse combate seja ampliado em todas as instâncias.
Temos de combater a violência contra a mulher, punir
os responsáveis por essa violência e enraizar na cul-
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tura brasileira um sistema de respeito e de proteção a
todas as mulheres.
Para tanto, peço a transcrição da matéria intitulada “Governo Federal investirá R$265 milhões em
serviços integrados de atendimento à mulher em situação de violência”.
O último registro que quero fazer, Senador Requião, é do debate que surgiu hoje e ontem pela imprensa acerca da medida provisória que a Presidenta
Dilma lançou, baixando os impostos da cesta básica.
Estranhamente, hoje, matérias na imprensa dizem que
os produtos não baixaram.
Ora, eu queria registrar que uma medida provisória publicada nesta semana depende, para reduzir
o preço dos produtos, do ciclo de reposição da mercadoria nas prateleiras de supermercados e de outros
locais de venda. Não é do dia para a noite que se vão
baixar os impostos. Por quê? Porque os impostos serão
reduzidos nos produtos que serão entregues a partir
da medida provisória. O que está em estoque, o que
foi comprado mais caro, o que foi comprado com PIS/
Cofins, o que foi comprado com impostos mais altos
ainda, infelizmente, estará com o preço da composição
deste momento. Dependendo do ciclo do produto, se é
de 30 dias, de 60 dias ou de 90 dias, é que efetivamente surgirá o resultado dessa diminuição de impostos.
Então, esse é um debate que, na verdade, não
ajuda a diminuir os preços, porque se coloca como se
as pessoas não estivessem cumprindo o dispositivo. E
sei que os supermercados brasileiros e a Associação
dos Supermercados estão dizendo aos fornecedores
que, a partir de agora, só receberão produtos com a
diminuição dos impostos, porque esses produtos serão
repostos a partir da medida provisória.
Queria fazer essa reflexão para não parecer que
a medida provisória é inócua. Fui relator do Orçamento, coloquei recursos para a desoneração fiscal, para
a diminuição de tributos. Mais de R$20 bilhões nós
colocamos para a desoneração.
Portanto, a Presidenta Dilma está correta em
continuar a desonerar a indústria brasileira, a desonerar os produtos da cesta básica e a desonerar, enfim,
ações estratégicas para dar competitividade ao setor
econômico brasileiro e a diminuir os preços e aumentar
o poder de aquisição da população brasileira.
Então, faço esta reflexão, porque vi a notícia na
imprensa e gostaria de dizer que se tem que aguardar, como eu disse, a reposição do ciclo de produtos
para essa medida provisória surtir o efeito necessário.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Jucá, permita-me uma observação, observação feita no período em que governei o
Paraná, e fui governador do meu Estado por três vezes.
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Tínhamos uma constante que era o encerramento
de frigoríficos com grandes dívidas de ICMS que, logo
depois, abriam com outro nome, com outra razão social.
Nós baixamos o ICMS dos frigoríficos, mas a
surpresa foi que não tivemos o efeito desejado. Por
quê? Porque nós baixávamos ICMS, e o aumento do
lucro do frigorífico, uma vez que o preço da carne continuava mais ou menos o mesmo, era muito grande, e
o Imposto de Renda era maior do que o ICMS recolhido. Então, a sonegação continuava do mesmo jeito
e o mecanismo continuava o mesmo, porque, sendo
o Imposto de Renda superior ao ICMS, de nada valia
para o frigorífico a diminuição do imposto: ele deixava
de recolher o ICMS e recolhia um Imposto de Renda
extraordinariamente maior.
Agora, essa disputa sobre a autoria da lei da redução é uma disputa ridícula. Se não me falha a memória, eu mesmo, no meu primeiro mandato, fiz uma
proposta dessa natureza, que foi rejeitada na Comissão de Economia do Senado, no meu primeiro mandato de Senador. Pouco importa de quem é a autoria
da redução, essa briga ridícula que ocupa as páginas
da imprensa e os canais de televisão. O importante é
que a iniciativa foi tomada. E se a estrutura comercial
não baixar o imposto, vamos tomar outras medidas
complementares e resolver esse problema.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Agora, de qualquer forma, eu quero dizer a V. Exª que, na semana que vem, estarei pedindo
medida de urgência para uma proposta de minha autoria cujo objetivo é regularizar diplomas estrangeiros no
Brasil. Ela tem como direção final o diploma dos médicos, mas também contempla os diplomas desses cursos que a Presidenta está viabilizando para os 100 mil
estudantes que estão saindo do Brasil para aproveitar
a excelência das universidades fora do País. A matéria
já dorme há alguns meses no Senado da República.
Recebeu emendas muito interessantes e pertinentes
do Senador Cristovam Buarque, mas está parada. Vou
pedir urgência, porque, na mesma medida em que o
Líder do Governo diz que quer introduzir uma medida
provisória que acelere esse processo, o projeto que nós
elaboramos na Comissão de Educação está dormindo.
Então, na semana que vem, vou ver se encaminho ao Plenário do Senado um pedido de urgência no
plenário para que se resolva de uma vez por todas a
regularização de diplomas de brasileiros conseguidos
no exterior.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
V. Exª terá todo o meu apoio no plenário do Senado.
Obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
13-3 – GOVERNO FEDERAL INVESTIRÁ
R$265 MILHÕES EM SERVIÇOS INTEGRADOS
DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO
DE VIOLÊNCIA
Data: 13-3-2013
Programa Mulher: Viver sem Violência é destinado à
adesão dos governo estaduais. Prevê: criação de centros integrados de serviços especializados, humanização do atendimento em saúde, cooperação técnica
com o sistema de justiça e campanhas educativas de
prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Iniciativa também aumentará centros de atenção às mulheres em áreas de fronteira do Brasil com a Bolívia,
Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Paraguai, Uruguai
e Venezuela, para migrantes e combate ao tráfico de
pessoas
Serviços públicos de segurança, justiça, saúde,
assistência social, acolhimento, abrigamento e orientação para trabalho, emprego e renda passarão a ser
integrados por meio do programa Mulher: Viver sem
Violência. Lançada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, e pela ministra Eleonora Menicucci, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), a iniciativa propõe, aos
governos estaduais, estratégias para melhoria e rapidez no atendimento às vítimas da violência de gênero.
“A Lei Maria da Penha é mais forte do que toda
e qualquer violência cometida contra as mulheres. Estamos fortalecendo a capacidade de
ação do Estado brasileiro no enfrentamento à
violência, na atenção às mulheres e no combate à impunidade. Esse é o compromisso que
assumimos com as brasileiras nos dez anos de
SPM”, declara a ministra Eleonora Menicucci.
Em dois anos, serão investidos R$ 265 milhões,
sendo R$ 137,8 milhões, em 2013, e R$ 127,2 milhões,
em 2014. O total será aplicado da seguinte forma: R$
115,7 milhões na construção dos prédios e nos custos de equipagem e manutenção, R$ 25 milhões na
ampliação da Central de Atendimento à Mulher– Ligue
180, R$ 13,1 milhões na humanização da atenção da
saúde pública, R$ 6,9 milhões na humanização da perícia para aperfeiçoamento da coleta de provas de crimes sexuais e R$ 4,3 milhões em serviços de fronteira.
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A prevenção é uma das prioridades do programa
Mulher: Viver sem Violência, contando com cinco campanhas educativas de conscientização com aporte de
R$ 100 milhões. O montante do programa corresponde
ao aumento de 20% em relação aos valores repassados pelo governo federal a estados e municípios, no
período de 2003 a 2012, R$ 219,8 milhões por meio
de pacto federativo.
De modo inédito, a Casa da Mulher Brasileira
terá os seguintes serviços: delegacias especializadas
de atendimento à mulher (DEAM), juizados e varas,
defensorias, promotorias, equipe psicossocial (psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras,
para identificar perspectivas de vida da mulher e prestar
acompanhamento permanente) e equipe para orientação ao emprego e renda. A estrutura física terá brinquedoteca e espaço de convivência para as mulheres.
O custo médio é de R$ 4,3 milhões cada uma,
incluindo construção financiada pelo governo federal,
aquisição de equipamentos, mobiliário e transporte. A
previsão é atender cerca de 200 pessoas/dia, 6.000
por mês e 72.000 ao ano.
O acesso aos serviços de saúde (institutos médicos legais, hospitais de referência e unidades básicas) e de abrigamento será feito pela logística de
transporte gratuito, vinculada ao Ligue 180 e à Casa
da Mulher Brasileira.
“Hoje, a vítima entra para os serviços por delegacias, hospitais e Ligue 180. E, a partir daí,
começa a busca por uma série de direitos que
podem levar muito tempo e até mesmo custar
a vida da mulher. Nosso objetivo é evitar que
a vítima da violência se perca no caminho do
acesso aos serviços públicos. Por isso, estamos investindo na integração da rede de serviços já existente e criando um modelo arrojado
que faça frente à violência patriarcal”, afirma
a ministra Eleonora Menicucci.
O programa Mulher: Viver sem Violência é coordenado pela SPM e reforça a rede existente de serviços públicos do governo federal, estados, Distrito
Federal, municípios, tribunais de justiça, ministérios e
defensorias públicas por meio do Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Orientações sobre trabalho, emprego e renda
– Partindo de diagnósticos sobre as condições sociais,
econômicas e de rendimento da usuária, a Casa da
Mulher Brasileira fará encaminhamentos para cursos
de formação e qualificação profissional, entre eles o
Pronatec/Brasil em Miséria e o Mulheres Mil.
Haverá informações sobre registros no Cadastro
Único, do Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
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bate à Fome, para acesso ao conjunto dos programas sociais do governo federal, tais como o Minha Casa, Minha
Vida. Serão prestadas orientações sobre acesso a vagas
de emprego ao Sistema Nacional de Emprego (Sine),
registro na Previdência Social e documentação civil. O
programa pretende estimular o empreendedorismo das
mulheres, associando condições e oportunidades para
a criação de novos negócios e microcrédito orientado.
Transformação para Disque 180 – A Central de
Atendimento à Mulher – Ligue 180, da SPM, passará
a ser um disque-denúncia com acionamento imediato
das polícias militares de todo o país, como já ocorre
com situações de tráfico de mulheres, com ativação de
urgência para a Polícia Federal, e de cárcere privado,
para o Ministério Público.
A partir do programa Mulher: Viver sem Violência, em atendimentos classificados como urgentes, o
Ligue 180 fará encaminhamento direto para o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192,
ou da Polícia Militar, pelo 190.
Com mais de três milhões de atendimentos e
demanda superior a 1.600% desde a sua criação, em
2005, o Ligue 180 terá o aporte de R$ 25 milhões para
aumento da capacidade técnica para triagem e distribuição das demandas. Esse serviço se tornará porta
de entrada para a Casa da Mulher Brasileira.
Até o final de 2014, o Ligue 180 chegará a mais
dez países. Atualmente, atende brasileiras na Espanha,
Itália e Portugal. No Brasil, o serviço está disponível
em telefones públicos, entre os botões de emergência, chamadas convencionais e de telefones celulares
sem crédito/recarga.
Humanização da saúde e qualidade pericial – Outro
diferencial do Mulher: Viver sem Violência é a humanização do atendimento na saúde pública. Serão adequados
espaços especializados nos Institutos Médicos Legais
(IMLs) e rede hospitalar de referência, formada por 85
unidades que funcionam 24 horas nas capitais.
Ao todo, o Ministério da Saúde investirá R$ 13,1
milhões: R$ 8,8 milhões para instalação da sala cofre
e adequação de ambiente, R$ 3,5 milhões para implantação de espaço para coleta e atenção humanizada e
R$ 800 mil para a capacitação de 1.124 profissionais
do Sistema Único de Saúde (SUS).
O governo federal objetiva melhorar as coletas
de provas de crimes sexuais, as quais serão feitas no
momento em que a vítima busca contraceptivos de
emergência e coquetéis antirretrovirais nos hospitais.
Na chamada “cadeia de custódia”, vestígios de sêmens
e outras provas do agressor serão coletados. Após,
seguirão para os IMLs, a fim de compor o conjunto de
provas periciais que servirão de base para processos
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judiciais de responsabilização de agressores, estupradores e assassinos.
O Ministério da Justiça vai aportar R$ 6,9 milhões,
sendo R$ 1,6 milhão para adequação dos espaços dos
IMLs nas 27 capitais, R$ 4,5 milhões para reforço nos
equipamentos policiais para as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), R$ 396 mil
para a capacitação de 1.320 médicos e médicas do SUS
para coleta de vestígios de crimes sexuais e agressões
físicas, R$ 300 mil para a capacitação de 80 médicos
legistas para atendimento humanizado e qualificação da
perícia e R$ 30 mil para cursos a distância para médicos.
De maneira integrada, a SPM e os ministérios da
Saúde e da Justiça vão aprimorar a coleta de vestígios
de violência sexual; instituir cadeia de custódia para
provas de crimes sexuais; ampliar fluxos e protocolos
de atendimento à vítima; integrar serviços de referência
em saúde; articular fluxos e protocolos de atendimento
entre saúde e medicina legal; classificar serviços de
atendimento à violência sexual no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos em Saúde; capacitar e qualificar
profissionais em sexologia forense; e, por fim, reformar
e ampliar instalações e adquirir equipamentos nos 85
hospitais de referência das capitais para atendimento
às mulheres violentadas sexualmente.
Mais acesso à justiça – Em cooperação técnica
com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho
Nacional dos Ministérios Públicos (CNMP) e o Conselho
Nacional dos Defensores Públicos-Gerais, o governo
federal propõe a articulação de operadores e operadoras de justiça para atuação na Casa da Mulher Brasileira. Firmado pela presidenta Dilma, o acordo prevê a
atuação desses profissionais em juizados, promotorias
e defensorias públicas nas instalações do programa.
Mudança cultural – Cinco campanhas de massa
para combater a violência e exploração sexual, igualdade de gênero e enfrentamento à violência doméstica
serão desenvolvidas. Terão como foco a sensibilização
e conscientização sobre direitos, o alerta acerca da
gravidade do fenômeno e a busca de adesão para o
fim da impunidade. Elas se juntarão aos esforços de
mobilização da “Compromisso e Atitude pela Lei Maria
da Penha – A Lei é mais forte”, no período 2013-2014.
Coordenadas pela SPM e pela Secretaria de
Comunicação da Presidência da República, as ações
passarão a ser contínuas, com reforços, de três em
três meses. Pretendem ampliar a visibilidade, engajar
a sociedade na mudança de comportamentos frente
à violência de gênero, desconstruir preconceitos e
divulgar o Ligue 180 e a Lei Maria da Penha. E, principalmente, prestar informações à sociedade para a
eliminação da violência contra as mulheres.
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A “Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A Lei é mais forte” entrará em nova fase com
a adesão de empresas públicas e privadas. Voltada à
celeridade de julgamentos de agressores, estupradores e assassinos, a campanha tem foco no combate
à impunidade. É coordenada pela SPM e envolve o
sistema nacional de justiça.
Com adesão a essa mobilização, as empresas
receberão o selo “Compromisso e Atitude pela Lei
Maria da Penha” como reconhecimento ao trabalho
de difusão da Lei para o público interno, promoção de
debates com a sociedade civil sobre violência doméstica e familiar e divulgação do Ligue 180.
Operação da rede integrada – Nos atos, a presidenta Dilma e a ministra Eleonora firmaram decretos,
portarias e acordos que estabelecem o fluxo dos centros
integrados, o atendimento humanizado e custódia de
provas e a cooperação técnica com o sistema de justiça.
Serviços nas fronteiras – Seis núcleos de atendimento às mulheres em situação de violência nas
fronteiras do Brasil com a Bolívia, Guiana Inglesa, Paraguai e Uruguai serão criados até o final de 2014. O
montante de R$ 3 milhões será aportado em Bonfim
(RR), Brasiléia (AC), Corumbá (MS), Jaguarão (RS),
Ponta Porã (MS) e Santana do Livramento (RS). Cada
centro receberá, da SPM, R$ 360 mil para reforma e
aquisição de equipamentos. Por sua vez, o Ministério
da Saúde destinará R$ 140 mil para aperfeiçoamento
dos serviços, em cada município fronteiriço.
Os três centros existentes, localizados em Foz do
Iguaçu (PR), Oiapoque (AP) e Pacaraima (RR), receberão
R$ 440 mil para fortalecimento e ampliação dos serviços.
Esses recursos serão aplicados para melhorar o
atendimento a migrantes em situação de violência e
enfrentar o tráfico de mulheres, orientar a regularização
de documentação, prestar atendimento psicossocial,
disponibilizar assistência jurídica e fazer o encaminhamento à rede de serviços especializados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 167, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 256 Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada do RQS nº 132,
de 6 de março de 2013, vez que fatos ulteriores impedem minha participação na missão parlamentar na
República Tcheca e República Eslovaca.
Sala das Sessões, 14 de março de 2013. – Aloysio Nunes Ferreira, Senador da República.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência defere o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício
n° 30, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando cópia do autógrafo
da Medida Provisória n° 578, de 2012, que permite a
depreciação acelerada dos veículos automóveis para
transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que menciona, previstos
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados, convertida na Lei n° 12.788, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 30/13/PS-GSE
Brasília, 14 de março de 2013
Assunto: Encaminha processado da Medida Provisória nº 578, de 2012
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho, em anexo, o processado da Medida
Provisória nº 578, de 2012, do Poder Executivo, e cópia dos autógrafos da matéria encaminhada à sanção
em 21-12-12.
Conforme informado por meio do Ofício nº 26/13
(CN), a referida matéria foi transformada na Lei nº
12.788/2013.
Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira
e Renan Calheiros enviaram discursos à Mesa, que serão
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste
momento para fazer o registro do artigo de autoria do
Ex-Governador José Serra, intitulado: “Nada além dos
fatos”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo em sua
edição de 14 de março de 2013.
Segundo o autor, a desindustrialização do País,
com suas nefastas conseqüências, é matéria de fato,
não de gosto. Ela se reflete no encolhimento da participação da indústria de transformação na economia.
Sr. Presidente, requeira que o artigo acima citado
seja considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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NADA ALÉM DOS FATOS
Estado de S.Paulo 14-3-2013
SERRA
Ao retomar esta coluna, volto a um tema recorrente
em meus artigos anteriores: a desindustrialização brasileira. Ela se reflete no encolhimento da participação
da indústria de transformação na economia, tendência
que remonta à época da superinflação dos anos 1980,
mas sofreu um puxão para baixo no decênio 2002-2012,
quando o PIB cresceu mais que o dobro da indústria:
42% ante 20,5%, respectivamente. Isso fez a fatia do setor no PIB (preços correntes) voltar ao nível de 1947-48,
chegando a 13,3%. Pior foi o último quadriênio, pois em
2012 a produção de manufaturas foi inferior à de 2008.
Em todo caso, desindustrialização não exige, necessariamente, queda absoluta do setor, mas, sim, perda
do seu poder como eixo dinâmico da economia. Ameaça-se a maior conquista econômica brasileira no século 20.
Atenção: o caso do Brasil não pode ser equiparado
ao de países desenvolvidos, onde a indústria perdeu
peso em razão da elevada renda média por habitante,
que chega a ser quatro vezes superior à nossa. Neles,
a partir de determinadas etapas do crescimento da renda, a expansão da demanda por serviços se acelerou
em relação à de alimentos e manufaturas. Essa perda
de peso, naquele caso, pode ser considerada natural
e até benigna. No nosso, uma doença.
Nada contra a brilhante expansão da produção
e da exportação de bens agrominerais. Mas alguém
acredita, e demonstra, que, além do papel estratégico
na geração de divisas, esse setor poderia tomar-se o
eixo dinâmico de um país continental, de 200 milhões de
habitantes? Não me parece, igualmente, que esse eixo
possa ser formado pelos setores financeiro, de biotecnologia, de tecnologia digital, etc., atividades de maior
eficiência na área de serviços e essenciais para o progresso econômico, mas que geram poucos empregos.
A indústria é o macrossetor que gera, na média, os
melhores empregos, paga os melhores salários e cuja
produtividade é a mais alta. É o que mais inova e tem
os maiores efeitos de encadeamento para trás (insumos
correntes e de capital), para a frente (comércio), de demanda final (massa salarial) e fiscal (mais arrecada). É o
macrossetor que lidera o processo em todas as economias
que cresceram mais rapidamente nas últimas décadas.
O retrocesso industrial comprometeu a qualidade dos empregos gerados. De 2003 a 2012, entre os
trabalhadores com carteira assinada e que ganham
acima de dois salários mínimos, o número de pessoas demitidas superou amplamente o de contratadas.
Entre 2009 e 2012, esse saldo negativo ultrapassou
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1,3 milhão de pessoas. O crescimento do emprego
concentrou-se nas faixas abaixo de dois mínimos, liderado pelo setor de serviços.
Desde logo, não há no Brasil nenhuma desaceleração do consumo de bens industriais. Entre janeiro de
2004 e meados de2012, o volume de vendas no varejo mais do que duplicou, num ritmo cinco vezes maior
que o do produto manufatureiro! A brecha foi aberta e
coberta pelas importações: o superávit comercial da
indústria, US$ 30 bilhões em 2005, virou déficit de US$
50 bilhões em 2012. Dá para compreender por que o
Brasil, apesar da bendição dos preços recordes das
commodities, caminha para reavivar o desequilíbrio
externo: o déficit em conta corrente acumulado no último quinquênio foi de US$ 206 bilhões.
No centro da débâcle está a perda de competitividade da indústria em razão de fatores que estão fora
das fábricas: o aumento do custo Brasil e a sobrevalorização da moeda, que reduzem o preço relativo das
importações e encarecem as exportações. Criou-se
um círculo vicioso, pois o setor foi sofrendo quebras
de cadeias produtivas, atrofias e perdas de mercados
externos. Novos investimentos foram intimidados pela
competição dos importados, efetiva ou potencial. Empresários industriais tornaram-se importadores qualificados e não poucos investem no exterior, à procura
de custos menores e acesso a mercados.
O elevado custo Brasil começa na burocracia
para pagar impostos, que consome o equivalente a
2,6% dos preços industriais! Com a carga tributária, o
conjunto vai a 15,5%, em relação aos nossos parceiros comerciais. Se incluirmos os custos financeiros, de
energia, matérias– primas e transportes, o ônus sobre
os produtos manufaturados, na comparação com esses
parceiros, é de 25%, segundo competente estudo da
Fiesp. É o custo Brasil. Em cima disso, a sobrevalorização cambial teve um papel especialmente perverso:
em relação a 2002, ficou em torno dos 40%, puxada por
juros reais extravagantes, que só recuaram em 2012.
Dada a herança maldita de Lula, o governo tem
procurado uma resposta. Infelizmente, navega entre
equívocos, ilusões e inépcia. No acerto, a redução dos
juros. Nos equívocos, há os caudalosos subsídios fiscais via BNDES sem critérios coerentes de competitividade, tecnologia, complementaridade e atração de
investimentos estrangeiros estratégicos. Na inépcia, há a
incapacidade para planejar e executar os investimentos
públicos e a demora nas parcerias fundamentais com o
setor privado. Na ilusão, a ideia de que ações protecionistas aqui e ali vão dar conta das questões essenciais.
Nada exemplifica melhor a falta de uma estratégia
industrial do que a ausência de qualquer política de comércio exterior digna do nome. Ficamos apegados ao
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que causa mais estorvo, o Mercosul, com sua absurda
união alfandegária, que nos obriga a atuar em bloco
nos acordos comerciais. Devido a isso e à pasmaceira,
há mais de dez anos não assinamos nenhum tratado
bilateral de comércio, com exceção de um com Israel.
Ah, sim, há dois mais, que não entraram em vigência:
com o Egito e com a Palestina.
Em economia, democracias afora, os governantes costumam se mostrar otimistas, apesar dos erros,
e as oposições, pessimistas, apesar dos acertos. No
governo ou na oposição, sempre procurei ser realista,
apesar de acertos e erros. A desindustrialização do
País, com suas consequências nefastas no médio e
no longo prazos, é matéria de fato, não de gosto. Basta que chamemos a coisa pelo nome que ela tem. A
desindustrialização do País, com suas nefastas consequências, é matéria de fato, não de gosto. Basta que
chamemos a coisa pelo nome que ela tem.
Ex-governador e ex-prefeito de São Paulo.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, no dia 15 de março comemora-se o
Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Essa data nos
remete ao presidente norte-americano John Kennedy,
que, em 1962, enviou ao congresso a mensagem em
defesa do direito dos consumidores. A iniciativa abriu
caminho para as atuais leis de proteção ao consumidor em todo o mundo.
No Brasil, o tema adquiriu importância quando
movimentos populares, na metade do século passado, reclamavam contra o custo de vida e a falta de
produtos essenciais. Desde então, já se plantava na
sociedade brasileira as noções básicas de proteção
aos consumidores.
Em 1976, em São Paulo, o tema tomou corpo com
a criação do Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor. Em meio a uma crescente inflação, devido aos
efeitos de uma grave crise econômica, tais movimentos
já sugeriam a criação de uma instituição que cuidasse
dos direitos dos consumidores.
A conseqüência natural foi a inclusão do tema no
rol de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos
na Constituição Federal de 1988, seguindo exemplos
bem sucedidos de países como Portugal e Espanha.
Dessa forma, tornou-se ainda mais evidente a
necessidade de um texto legal que unificasse e fortalecesse a noção de que o consumidor, a parte vulnerável nas relações de consumo.
Em 1990, surgiu a Lei 8.078, que se tornou conhecida como o Código de Defesa do Consumidor.
Uma iniciativa, é sempre imperioso frisar, uma contri-
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buição do Congresso Nacional para aprimorar a cidadania no Brasil.
O código, reconhecido como um dos mais evoluídos do mundo, foi o grande marco na evolução da defesa do consumidor brasileiro. O Brasil é uma das poucas
nações a conferir o status de código ao tema defesa
do consumidor, o que fortaleceu sua aceitação social.
O Código de Defesa do Consumidor é a maior
contribuição do direito privado brasileiro para os outros
países. Ele nos colocou na vanguarda da legislação
mundial. Por isso, o nosso texto legal continua, após
duas décadas, servindo de inspiração para vários países que pensam em adotar legislações semelhantes.
O Código de Defesa do Consumidor é um assunto
que muito me diz a respeito. Em 1998 e 1999, quando
ocupei o Ministério da Justiça, participei ativamente
de sua consolidação e expansão para que ele não se
tornasse uma daquelas leis que não pegam. As ações
no Ministério deram-lhe força institucional para torná-lo
conhecido e, sobretudo, fazê-lo respeitado.
Recordo-me da proibição de envio de cartões de
crédito a consumidores, sem a devida solicitação, fato
esse que gerava uma série de contratempos e de abuso nas relações de consumo. A medida acabou com a
prática desrespeitosa das administradoras que enviavam os cartões não solicitados e cobravam anuidade.
As bandeiras dos cartões perceberam que o código
de Defesa do Consumidor era para ser respeitado.
Outra inovação implementada foi a obrigatoriedade da indicação de preços nos produtos vendidos
em supermercados. O código exigia e ainda exige que
o preço seja colocado no produto e não apenas nas
gôndolas, como se fazia. Nosso esforço foi fazer entender que não estávamos contra o código de barras,
que, sem dúvida alguma, agiliza os procedimentos comerciais. Os dois mecanismos podem coexistir.
Por meio de Termos de Ajustamento de Conduta,
evitamos muitos conflitos e milhares de ações judiciais
que poderiam estar entulhando os nossos tribunais.
Lembro-me especialmente de dois exemplos: na crise
cambial de 1998, quando o dólar explodiu, muitos consumidores perderam as condições de honrar prestações
de automóveis indexadas à moeda norte-americana.
As financeiras de leasing não tinham interesse
algum em retomar tamanha quantidade de veículos
financiados. Foi um impasse. Mas, por meio de um
Termo de Ajustamento de Conduta com financeiras,
bancos de montadoras, consumidores os prazos contratuais foram dilatados. Dessa forma, os compradores
puderam honrar os pagamentos, evitando-se, assim,
um trauma econômico no Brasil.
O mesmo ocorreu com os fabricantes que vendiam lâmpadas inadequadas para a voltagem da rede
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brasileira, fato que diminuía a vida útil desse produto.
Foi então celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta e o problema solucionado sem a necessidade de
judicialização do litígio.
Assim, todas essas ações contribuíram para a
consolidação do Código de Defesa do Consumidor.
Mas, como se sabe, também as leis se subordinam à
ação deteriorante do tempo.
Novas relações de consumo surgiram com a rede
mundial de computadores e muitos outros entraves entre comerciantes e consumidores se apresentam com
a evolução da tecnologia e ainda com novas formas de
relacionamento comercial. Diante da complexidade das
relações de consumo, imposta, principalmente, pelo
comércio eletrônico, o Senado criou uma comissão modernizar o texto do Código de Defesa do Consumidor.
Comissão esta que foi brilhantemente conduzida
pelo ministro Hermann Benjamin, um dos melhores
especialistas da matéria a quem rendo minhas mais
sinceras homenagens.
Dentre uma série de adequações a serem introduzidas no código está a preservação da autodeterminação
e da privacidade dos dados pessoais. Nesse quesito, é
importante ressaltar, as alterações deverão tipificar como
infração penal o ato de veicular, hospedar, exibir, licenciar,
alienar, utilizar, compartilhar, doar ou de qualquer forma
ceder ou transferir dados, informações ou identificadores
pessoais, sem a expressa autorização de seu titular e
consentimento informado, salvo exceções legais.
A premissa básica que norteia o aprimoramento
do código é manter os direitos dos consumidores. O
amadurecimento da consciência de que o consumidor
é a parte mais frágil na relação de consumo deu-nos,
a todos, a certeza de que esse marco legal deve ser
revisto para acompanhar as inovações do mercado de
forma que os consumidores continuem desfrutando da
proteção que merece.
Em boa hora a presidente Dilma Rousseff anunciou hoje, em solenidade que tive honra de participar,
a criação de uma nova política federal de defesa dos
consumidores. O governo anuncia medidas que “transformarão a defesa do consumidor, de fato, em uma
política de Estado no Brasil” e fortalecer os Procons,
vitais na defesa do cidadão.
O governo acaba de enviar um projeto de lei ao
Congresso que prevê que os acordos feitos em todos
os Procons serão considerados títulos executivos judiciais, o que pretende evitar que os consumidores tenham que procurar o judiciário. Além disso, as decisões
se tornarão jurisprudência, reduzindo a necessidade
de buscar os próprios Procons.
Foram anunciadas ainda medidas específicas para
o comércio eletrônico: um decreto vai garantir que consu-
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midor terá direito a informações claras e objetivas sobre
a empresa e sobre o produto que eles está adquirindo.
Além disso, esse mesmo decreto vai obrigar as
lojas online a criar canais de atendimento ao consumidor e vai estabelecer procedimentos para quando
o cliente se arrepender de uma compra.
Esse é o papel das instituições: fazer e aprimorar
leis de forma que o cidadão seja integralmente contemplado. Aqui tramita, por exemplo, o projeto de lei
50/2012 do senador Lobão Filho, do qual fui relator,
que aumenta o valor das causas aceitas pelos juizados especiais cíveis estaduais de 40 para 60 salários
mínimos. A proposta modifica o Código de Defesa do
Consumidor para proibir a apelação a instâncias superiores da Justiça em ações individuais envolvendo
relações de consumo e inferiores a 60 salários míni-
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mos. Aproveito este momento para fazer um apelo ao
Presidente da CCJ, meu amigo Vital do Rego, no sentido de agilizar a análise desta matéria.
Por fim desejo reafirmar o nosso compromisso com
a manutenção e ampliação dos direitos dos consumidores nas relações comerciais do país, que é também dever
do Senado e uma forma de promover a justiça social.
Muito obrigado e, mais uma vez, meus cumprimentos à Presidente Dilma e ao Ministro da Justiça
José Eduardo Cardozo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Não havendo mais oradores inscritos,
está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 23 minutos.)
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Ata da 30ª Sessão, Não Deliberativa,
em 18 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. João Vicente Claudino, Alvaro Dias, Cícero Lucena,
João Capiberive e Ataídes Oliveira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 31 minutos
e encerra-se às 18 horas e 11 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 7, de 2013,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 389, de 2011; 441, 442, 457, 458, 465
e 542, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 7/2013 – CCT
Brasília, 12 de março de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nº
s
389 de 2011; 441, 442, 457, 458, 465 e 542 de 2012.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Com referência ao Ofício nº 7, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Primeiro orador inscrito, Senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina. V. Exa dispõe de 20
minutos para o seu pronunciamento.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço a V. Exa.
Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Sras e Srs.
Senadores, quando exerci a função de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, tive como extraordinário
colaborador o cientista Marco Antonio Raupp, que, à
época, presidia o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, localizado em São José dos Campos.
Hoje, tenho a alegria e a satisfação de ver ocupando a função de Ministro de Estado aquele com quem
elaborei o projeto de construção de dois satélites de
observação terrestre em parceria com a China, fazendo com que parte do satélite fosse construída em São
José dos Campos e parte em Xangai.
Esse projeto concebido na gestão de meu antecessor, o saudoso ex-Ministro Renato Archer, permite
ao Brasil, hoje, ter informações seguras sobre o seu
território, informações que vêm do espaço, reproduzidas e processadas em estações de sensoriamento
remoto, disseminadas pelo País desde a Antártida até
a base de Alcântara.
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Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos
informações climáticas hoje tão confiáveis e tão seguras. Por isso, foi possível monitorar a floresta nacional,
principalmente a Floresta Amazônica, e, com isso, reduzir significativamente o desmatamento. Com isso, a
agricultura brasileira ampliou a sua produção e a sua
produtividade, alicerçada em dados climáticos seguros
fornecidos pelo satélite.
Com isso, os governos, principalmente as prefeituras, tiveram condições mais adequadas para a atualização do Cadastro Imobiliário Municipal, fazendo com
que esse cadastro, com informações mais precisas,
possa ser ferramenta fundamental para o planejamento
urbano, para ações de mobilidade urbana, de melhoria da qualidade de vida, de melhoria das condições
ambientais de cada Município.
Pois bem, o Ministro Marco Antonio Raupp é protagonista fundamental deste processo, que se iniciou
em 1987, estabelecendo uma nova condição, um novo
patamar de desenvolvimento para o nosso País. O Ministro Raupp é protagonista também de um programa
de inovação que a Presidente Dilma Rousseff acaba
de anunciar à Nação.
Todos nós estamos preocupados, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, ou melhor, Senadores – o
fato de eu ter sido cinco vezes Deputado ainda me dá
esse cacoete, tantas foram as vezes que eu ocupei a
tribuna naquela Casa –, programa que preocupa todos
nós é a perda paulatina da competitividade da indústria nacional. É o baixo crescimento no País, revelado
mais dolorosamente com o índice apresentado no ano
de 2012, quando, segundo dados oficiais, crescemos
apenas 0,9%. De todos os países dos BRICS, foi o Brasil o que menos, e significativamente menos, cresceu.
As causas da baixa produção nacional são diversas, passam pelos juros que, embora declinantes,
ainda são dos mais altos do mundo; passam pelo câmbio valorizado que, embora tenha recuperado parte
da sua sobrevalorização, ainda continua, irrealmente,
sobrevalorizado. A outra causa é a carga fiscal: temos
uma parafernália fiscal neste País, uma estrutura fiscal marcada pela burocracia, pelo excesso de leis,
decretos, portarias, resoluções, pela complexidade,
pela falta de universalidade no pagamento; uma carga
fiscal que se concentra, que não é progressiva, que
é regressiva – não obstante os esforços do Governo
Federal, essa carga fiscal ainda é um fator muito forte
da baixa competitividade da indústria nacional.
O outro elemento que dificulta o crescimento da
carteira de comércio exterior do País, que dificulta a
competitividade nacional, é a defasada infraestrutura
do País, não obstante os esforços do Governo, seja
no Programa de Aceleração do Crescimento, seja no
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recém-lançado Programa de Parceria Público-Privada,
ainda estamos muito longe de países em nível de desenvolvimento como o nosso, em termos de rodovias,
de ferrovias – nem se fala –, de portos, aeroportos,
naquilo que é a base da criação de corredores de exportação, de corredores dinâmicos da economia. Mas
o plano e nova empresa recém-lançados... E quero,
mais uma vez, salientar a importância de termos alguém com o preparo, com a competência do Ministro
Marco Antonio Raupp no Governo. O plano prevê um
aporte de R$32,9 bilhões, entre 2013 e 2014. Prevê
uma disponibilização de crédito subsidiado, com juros
de 2,5% a 5% ao ano, quatro anos de carência e 12
anos para pagamento – crédito subsidiado para as
empresas investirem em inovação.
O Brasil tem uma equação inversa no que diz
respeito aos esforços de pesquisa científica e tecnológica em relação a outros países. Enquanto em países fortes na pesquisa, como Estados Unidos, como
Japão, como Alemanha e até mesmo como a Coreia,
os investimentos em inovação situam-se em média em
dois terços do esforço do empresariado e um terço dos
investimentos governamentais; no Brasil, dois terços
do que se investe em pesquisa científica e tecnológica
neste País são feitos pelo Governo.
Esse programa Inova Brasil tem o objetivo de
começar a inverter essa distribuição inadequada. São
R$20,9 bilhões de crédito subsidiado para as empresas nacionais atenderem às suas necessidades, às
suas demandas em processos inovativos. Além disso,
haverá o investimento de R$1,2 bilhão em subvenção
econômica às empresas e de R$2,2 bilhões em participação governamental acionária em empresas de
base tecnológica e em empresas incubadoras, empresas que dão início ao processo de desenvolvimento
científico e tecnológico.
Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um
esforço coordenado, sistêmico, para ampliar investimentos em inovação e, assim, elevar a produtividade
e a competitividade da economia brasileira. Isso vai
permitir ao Brasil, caso esse programa seja efetivamente bem executado – e acredito que poderá sê-lo
sob a coordenação do Ministro Raupp –, promover a
ampliação do patamar de investimentos, uma ampliação também para apoio de projetos de risco tecnológico, o fortalecimento das relações entre as empresas
e o setor público e a definição de áreas estratégicas.
O Brasil precisava de um plano como esse, que
resulte em fomento a planos de inovações empresariais. Como eu disse, a iniciativa privada tem se mantido fora do esforço nacional pela inovação.
Naqueles 30% de capital investido em pesquisa científica e tecnológica, temos de considerar que
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a maior parte é concentrada em algumas empresas
públicas como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que
ainda tem forte gestão do Poder Público. Mas a participação privada é muito pequena, e eu vejo esse plano
como uma forma real de atrair o setor privado para o
campo da inovação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero salientar que o programa tem uma abrangência em todos os
setores fundamentais da economia brasileira, desde
a cadeia agropecuária até o setor de energia de petróleo e gás, o setor de saúde, o setor aeroespacial e
de defesa, o setor de tecnologias da informação e o
setor de sustentabilidade ambiental.
Eu quero saudar esse plano, que cria, inclusive,
à semelhança da Emprapa, que foi capaz de alavancar
o desenvolvimento da pesquisa agropecuária, a Embrapii, uma empresa voltada a alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico no setor empresarial.
Saúdo, pois, esse programa e cumprimento o Ministro Marco Antonio Raupp, porque sei o quanto de
sua criatividade, de sua experiência e de seu conhecimento estão embutidos nessas novas medidas. Espero
que elas sirvam para acelerar o desenvolvimento do
País, para reduzir a falta de competitividade nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr.
Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem dos inscritos, por permuta
com a Senadora Ana Amélia, o Senador Alvaro Dias.
O SR ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Cícero Lucena, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, primeiramente, uma denúncia que
vem da Bolívia e que se faz necessário o seu registro,
da tribuna do Senado Federal, na direção do Ministério
das Relações Exteriores.
A oposição na Bolívia acusa o Ministro Patriota
de limitar visitas ao Senador Roger Pinto, asilado na
Embaixada brasileira desde maio do ano passado. Há
poucos dias, elogiei o comportamento da Embaixada
brasileira na Bolívia ao oferecer proteção ao senador
de oposição, perseguido pelo governo do Presidente
Evo Morales por ter feito denúncias de corrupção contra
o governo boliviano. A oposição da Bolívia, neste domingo, acusou o Chanceler brasileiro Antônio Patriota
de ter ordenado que se limitem as visitas ao Senador
Roger Pinto, asilado há quase dez meses na Embaixada do Brasil em La Paz.
A denúncia foi feita por membros de uma igreja evangélica da qual Roger Pinto é integrante. Diz o
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Senador Felipe Dorado, que também é da oposição,
à agência de notícias Fides:
Tenho ligado para a embaixada e, finalmente,
contatei o funcionário mais alto em serviço, que
me confirmou que o mencionado na carta dos
pastores é correto. A representação diplomática brasileira – que não atende aos domingos
– não comentou a denúncia até o momento.
Lamentamos esta decisão do chanceler Patriota, que atenta contra os direitos humanos
do Senador de oposição.
No começo deste mês, Patriota acertou com o
seu colega boliviano David Choquehuanca a formação de uma comissão binacional para revisar o caso
do Senador Roger Pinto. É um Senador de direita na
Bolívia que está na Embaixada do Brasil em La Paz,
à espera de expedição do visto de saída, desde que
Brasília lhe concedeu asilo, em 29 de maio passado,
em sua delegação diplomática. O político chegou argumentando sofrer perseguição política por parte do
governo boliviano.
Dorado disse ter recebido denúncia por escrito
da parte dos pastores evangélicos e considerou a medida injustificada.
Nós estamos aguardando a visita do Ministro
Patriota à Comissão de Relações Exteriores – e este
é um dos assuntos na pauta – para que ele ofereça
ao Senado um relatório sobre o que está ocorrendo
na Bolívia.
Roger Pinto tem 52 anos e fez várias denúncias
de corrupção contra o governo do Presidente Evo Morales, razão pela qual, segundo ele, a situação entrou
com cerca de vinte processos, a maioria por desacato,
e, perseguido, ele se refugiou na Embaixada brasileira.
Nós aguardamos, portanto, uma manifestação
do Itamaraty, uma manifestação do Ministro Patriota
a respeito dessa denúncia. E desde já o apelo, da tribuna do Senado Federal, para que o Ministro Patriota altere essa orientação, se possível, concedendo a
possibilidade de visitas ao Senador Roger Pinto, que
já está há cerca de dez meses num espaço limitado,
portanto em precárias condições, refugiado na Embaixada brasileira.
Essa era a informação primeira, Sr. Presidente, o
registro que eu gostaria de fazer da tribuna do Senado
Federal, certamente em defesa de prerrogativas constitucionais do Senador Roger Pinto, e, obviamente, a
responsabilidade que tem o Brasil, através do Itamaraty,
de preservá-lo e de oferecer a ele condições civilizadas
para que possa, enfim, obter o visto de saída, protegendo a sua própria vida daqueles que, segundo ele,
o perseguem em razão das denúncias de corrupção.
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O segundo tema, Sr. Presidente, diz respeito
ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.
O Senado está para votar, provavelmente no dia de
amanhã, a Medida Provisória nº 586, que versa sobre
esse Pacto. Apresentei uma emenda – espero que os
colegas a apoiem –, que tem por objetivo melhorar a
proposta.
Primeiramente, devemos estar atentos aos índices que o Brasil ostenta em matéria de analfabetismo
infantil. A Região Sul é detentora do menor índice de
crianças analfabetas (5,6%). Conforme dados do IBGE
(Censo 2010), a taxa de analfabetismo em Santa Catarina é de 5,1%, no Rio Grande do Sul é de 6,7%, e
no Paraná, 4,9%, o menor índice em todo o País. Na
Região Norte, o índice é de 27,3%.
Dentre os Estados com maior índice está o Acre,
com 32,2%, seguido do Amazonas, com 28,5%. No
Nordeste, o percentual total é de 25,4%: Alagoas, 35%,
e Maranhão, 34%. No Sudeste, 7,8%, sendo o Espírito
Santo com 10%, e o Rio de Janeiro com o índice de
9,3%. No Centro-Oeste, o total é de 9%, sendo o Mato
Grosso com 10,9% e Goiás com 9% de taxa de analfabetismo. O índice nacional é de 15,2%, uma marca
nada alvissareira.
Tão logo foi anunciado o Pacto Nacional de Alfabetização, um dos pontos mais criticados pelos especialistas foi a meta estipulada pelo Governo para
alfabetizar as crianças aos 8 anos.
Em sintonia com a opinião de qualificados estudiosos, fomos estimulados a apresentar uma emenda
fixando a faixa etária de alfabetização dos estudantes
até os seis anos de idade.
Na avaliação da consultora em educação Ilona
(pós-graduada pela FGV-SP, especializações pela Harvard e mestrado pela PUC do Rio de Janeiro), “o mote
de alfabetizar aos oito anos, ao final do 3º ano do ensino fundamental é péssimo. Foi uma escolha política
confortável para o Ministério da Educação”.
Ela prossegue afirmando que “a criança tem capacidade para se alfabetizar aos seis anos. Estamos
sendo pouco ambiciosos”. A leitura de textos simples
e a compreensão de um ditado, para citar como exemplos, poderiam se dar aos cinco ou seis anos, como
ocorre na maioria das escolas privadas, sustenta a
mencionada especialista.
Na mesma linha, opina Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Secretária de Educação do Ceará: “Oito
anos é muito tarde. O País já paga muito caro pelo
histórico de falta de atenção à educação. Então, se a
ideia é mudar isso, temos de centrar esforços e apostar em metas mais ousadas”.
No tocante à meta estabelecida de oito anos, o
neurocientista da Universidade Federal do Rio Gran-
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de do Sul Ivan Izquierdo destaca que pode parecer
um mero detalhe, mas, nesse caso, um ano a mais
faz diferença no direito dessa criança de se apropriar
das coisas à sua volta: “Prejuízo intelectual não causa, porque sempre se pode alfabetizar depois, mas a
criança perde espaço para participar do mundo”. Também disse: “Não dá para trabalhar isolado. O cérebro é
uma questão da neurociência. Aos três anos, a criança
já tem condições de dominar e usar a linguagem. Aos
seis anos, já pode estar alfabetizada”.
O Presidente do credenciado Instituto Alfa e Beto,
Prof. João Batista Araújo e Oliveira, ressalta que seis
anos é a idade na qual se alfabetiza na maior parte dos
países que têm um idioma com complexidade parecida à da língua portuguesa, considerada semitransparente, isto é, que tem razoável correspondência entre
grafema e fonema. Há línguas transparentes em que
a correspondência é mais regular – como o italiano e
o finlandês – e idiomas opacos, nos quais há muitas
irregularidades entre a forma que se fala e a maneira
que se escreve, como o inglês.
Nesses idiomas, o processo seria mais demorado. “Considerando que a escolarização tem começado aos quatro anos, não dá para conceber que se
leve outros quatro anos para que essa criança leia e
escreva”, afirma Araújo e Oliveira.
Em meio a essa torrente de análises, quero me
associar em especial ao pesquisador da Faculdade de
Educação da Universidade de Brasília Antônio Testa.
Ele reforça, com muita lucidez e visão estratégica, que
o pacto pela alfabetização deveria ser trabalhado como
uma política de Estado – e não de governo. Ele afirma:
“Minha preocupação é que esse pacto saia da agenda
rapidamente, como ocorreu com o Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), e não
se perpetue como uma política de Estado”.
Um alerta que não pode ser ignorado nos faz refletir ainda mais sobre a moldura desse pacto.
Outro ponto criticado diz respeito às “avaliações
periódicas”. Segundo a professora da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, Silvia Gasparian:
Não podemos cair na loucura frenética de
avaliar de forma demasiada. Hoje, as avaliações acabam se sobrepondo umas às outras,
as federais, as estaduais, as municipais e as
da própria escola. Precisamos racionalizar as
práticas de acompanhamento dos resultados.
Para concluir, Sr. Presidente, reitero a disposição de submeter essa emenda e solicitar o apoio das
Srs. Senadores.
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Registro, mais uma vez, que a consultora educacional Ilona Becskeházy insiste que a prova concreta
da possibilidade dessa alfabetização está nas escolas
particulares: “Se o aluno do colégio particular aprende
a ler e a escrever no primeiro ano, por que a expectativa para quem depende da rede pública é maior?”
Inegavelmente a alfabetização tardia é uma questão cultural e mudar esse paradigma impõe que as
políticas públicas considerem, além do olhar dos pedagogos, a visão de outros cientistas, como nos mostra o neurocientista Ivan Izquierdo. Repito: aos três
anos, a criança já tem condições de dominar e usar a
linguagem. Aos seis anos, já pode estar alfabetizada.
Estaremos atentos ao desenvolvimento desse
pacto no universo dos 5.182 Municípios que aderiram.
A educação infantil merece toda a atenção.
Portanto, o apelo ao final do pronunciamento é
para que essa emenda possa ser aprovada, estabelecendo os seis anos de idade para a alfabetização nas
escolas públicas brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB– AP) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Dando sequência à ordem dos Senadores inscritos, passo a palavra ao Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes do meu
pronunciamento, eu gostaria de fazer dois registros.
O primeiro é que meu companheiro de chapa,
o ex-Deputado Carlos Dunga, meu 1º Suplente, está
deixando a nossa companhia como suplente, porque
foi eleito e está assumindo a Assembleia Legislativa,
depois de mais de dois anos de disputa no Tribunal
Superior Eleitoral. Agora, ele adquiriu o direito de assumir a deputância e fez a opção pela mesma, portanto deixando a 1ª suplência. Assumirá, no seu lugar,
outro companheiro como 1º Suplente, João Rafael,
que representa todo o brejo paraibano, em particular
a cidade de Guarabira.
O segundo registro, Sr. Presidente, que também não tem a ver com o meu pronunciamento, mas
não posso deixar de falar sobre a paixão do brasileiro
pelo futebol, é que o Campinense Clube da cidade de
Campina Grande sagrou-se ontem campeão da Copa
Nordeste, oportunidade em que me fiz presente. Sem
dúvida, a cidade estava toda feliz, até mesmo os seus
adversários, porque esse time representou bem a Paraíba, já que, em disputa direta, conseguiu se classificar
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com vitórias sobre times já conhecidos nacionalmente
de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. Ontem, praticamente existia um sentimento só no Campinense,
que dizia: “Agora, rumo a Tóquio para disputar futuros
torneios internacionais.”
Pois bem, Sr. Presidente. Feitos esses dois anúncios, eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento
dizendo que, há poucos dias, o Congresso Nacional
manifestou-se legítima e soberanamente sobre a Mensagem 522, de 2012, da Excelentíssima Senhora Presidenta da República.
Na referida mensagem, como é do conhecimento de todos, a Presidente Dilma Rousseff justificava o
veto parcial ao Projeto de Lei nº 2.565, de 2011, PLS nº
448, também de 2011, aqui no Senado Federal, projeto
esse que determinou novas regras de distribuição dos
royalties entre os entes federados, e da participação
especial devidos em função da exploração do petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Pois bem. Aqui reunidos, Sr. Presidente, com a
dupla missão de representar, ao mesmo tempo, a população brasileira e as unidades da federação, tomamos a decisão que nos pareceu a mais justa e mais
adequada aos interesses do País.
Hoje, eu gostaria de voltar ao assunto para reiterar alguns pontos da discussão que considero extremamente relevante e também, Srªs e Srs. Senadores,
para fazer uma rápida estimativa de reflexões da nossa
decisão, que poderão ser observados no Estado da
Paraíba, que tenho a honra de representar nesta Casa.
Entre 2001 e 2012, Senadora Ana Amélia, o valor
repassado pelas empresas exploradoras ao Tesouro
Nacional, a título de royalties e participação especial,
aumentou oito vezes; passou de R$3,9 bilhões para
R$13 bilhões. Ocorre, porém, que a associação desse
crescimento com a manutenção das regras de distribuição vigente conduziu a alguns resultados que podemos considerar, pelo menos, pouco isonômicos em
relação à imensa maioria dos Municípios brasileiros.
Somente em 2011, por exemplo, o Município fluminense de Campos de Goytacazes arrecadou, a título
de royalties e participação especial, R$1,2 bilhão. Já o
Município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo,
também por conta do petróleo, viu sua arrecadação
per capta chegar a perto de R$20 mil.
É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que não estou aqui para censurar a prosperidade dos Estados e
Municípios irmãos, que têm todo o direito de propiciar
uma boa qualidade de vida aos seus habitantes. O que
destaco apenas e o faço com muita serenidade, com
muito equilíbrio, é a necessidade de não construirmos a riqueza de alguns sobre a pobreza de outros,
e muitos outros.
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O estudo elaborado pela nossa consultoria legislativa mostra o que poderia acontecer se não tivéssemos tomado a corajosa decisão de derrubar os vetos
contidos na Mensagem da Presidente Dilma Rousseff.
Em 2020, mantida a situação até agora vigente,
as receitas projetadas e repassadas aos Estados e
Municípios com base nos royalties e na participação
especial chegariam à casa dos R$35,1 bilhões; R$35,1
bilhões, Sr. Presidente.
Dos R$19,9 bilhões destinados aos Estados,
R$14,6 bilhões, ou seja, mais de 73% iriam para o Rio
de Janeiro; R$1,5 bilhão, ou seja, 7,5% para o Espírito Santo; R$1,3 bilhão, ou seja, 6,5% para o Estado
de São Paulo.
Isso quer dizer, Srªs e Srs. Senadores, que os
demais 23 Estados e o Distrito Federal teriam de se
contentar em dividir entre eles menos de 13% dos recursos. A minha Paraíba, por exemplo, Senador Capiberibe, com 2% da população e um dos Estados mais
pobres do País, receberia irrisórios 0,4% do total.
Quanto aos R$15,2 bilhões repassados aos Municípios, não entro em detalhes para não cansá-los com
um desfile interminável de números, a discrepância
entre os Estados chamados produtores e os demais
seria igualmente gritante.
Ora, exatamente aqui, Sr. Presidente, é que cabe
o questionamento a respeito desta expressão: produtores. Produtores, afinal, somos todos nós; produtor é
o Brasil, na medida em que a exploração do petróleo
foi sustentada no passado com investimento em pesquisa e nas suas instalações e é bancada por toda a
sociedade brasileira com os impostos que arrecada
diariamente e que paga à custa do seu suor.
Deste modo, a distribuição prevista pelo Projeto
de Lei 2.565, de 2011, que teve a Relatoria aqui no Senado do Senador Vital do Rêgo, parece-me bem mais
equilibrada, bem mais equânime, enfim, bem mais justa.
É claro que Estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo continuarão a ser privilegiados no repasse
dos royalties e da participação especial, como compensação aos inconvenientes trazidos pela exploração do
petróleo, mas a discrepância entre as Unidades da Federação, Srªs e Srs. Senadores, não serão tão abismais.
Recorro novamente ao trabalho produzido pela
Consultoria, que, de acordo com as projeções nele
contidas – sempre destacando que são apenas isso:
projeções; estimativas –, mantidos os critérios estabelecidos no Projeto 2.565, no ano de 2020 os Estados
receberão, a título de royalties e participação especial,
R$23,1 bilhões.
Desse total, serão destinados ao Rio de Janeiro R$9,7 bilhões, ou seja, 42% do total destinado aos
Estados continuarão à disposição do Rio de Janeiro.
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Mas a Paraíba receberá R$432 milhões: 1,87%
do total. Percentual, como se vê, bem mais próximo
daquele que representa a participação de 2% da população da Paraíba em relação ao Brasil como um todo.
Da mesma forma, crescerá o montante destinado aos nossos Municípios. Mantidos os vetos da
Mensagem Presidencial, os Municípios paraibanos receberiam, em 2020, somente R$111 milhões a serem
compartilhados com 222 Municípios. Já pelas disposições do Projeto de Lei 2.565, os mesmos receberão
3,3 vezes mais, ou seja, R$367 milhões.
E como o valor recebido pelos Municípios em
royalties e participação especial sobre a exploração
de petróleo é proporcional ao que recebem do Fundo
de Participação dos Municípios, podemos aproveitar
para, tomando por base o que lhes foi destinado pelo
FPM em 2012, fazer uma estimativa do que poderão
receber em virtude da derrubada dos vetos.
Consideremos apenas alguns exemplos a título
de ilustração.
João Pessoa, a nossa Capital, receberá em royalties e participação especial algo na faixa de R$48 milhões, para uma população, hoje, de 700 mil habitantes; Campina Grande receberá R$13 milhões; estou
falando das maiores cidades do meu Estado. Santa
Rita, R$5,5 milhões; Bayeux e Patos, cada uma, R$5,2
milhões; Sousa, R$4 milhões; Cabedelo, Cazajeiras e
Guarabira, cada uma, R$3,7 milhões, numa prova do
compartilhamento da divisão de uma riqueza nacional
com o interior do Brasil e com os menores Municípios
que tanto necessitam.
Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, alguns dias
atrás, daqui mesmo desta tribuna, externei minha preocupação com a forma como o Governo Federal vem
tratando o Estado da Paraíba.
Lamentei, naquela ocasião, a precariedade dos
investimentos federais, considerando que o mesmo tem
uma dívida histórica com nosso Estado: investimentos
na área de infraestrutura – notadamente em nossos
portos e aeroportos, ferrovia que não tem, bem como
investimentos estruturantes; a ausência de incentivo
governamental na atração de um grande empreendimento privado ou mesmo público, que fortaleça a
indústria paraibana; a paralisia parcial nas obras de
transposição do Rio São Francisco; o quase descaso
com que o Governo Federal tratou a terrível seca que
enfrentamos; a falta de apoio aos nossos agricultores
com dívidas, bem como com a falta de ração, de alimento, além de outros incentivos àqueles que vivem,
atualmente, de forma angustiante, e já com a preocupação de que este ano possa se agravar ainda mais
a crise em função da seca, e que eu clamei urgência
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do governo, sensibilidade e responsabilidade para
com aquele povo.
Nessas circunstâncias, a derrubada dos vetos
contidos na Mensagem Presidencial nº 522, com a
manutenção do espírito e das disposições do Projeto
de Lei nº 2.565, de 2011, não deixa de representar um
alento para o nosso Estado, para as pequenas prefeituras, para que os prefeitos possam atender as reais
necessidades daquele povo sofrido.
Teremos, afinal, verbas carimbadas, verbas vinculadas que serão destinadas à Paraíba e aos seus
Municípios de maneira automática, independentemente
de arranjos políticos ou preferências partidárias e muito
menos de peregrinação com o pires na mão para levar
algo em favor de seus Municípios, essa luta diária e
cotidiana dos prefeitos deste País.
Verbas que, tenho certeza, nosso Estado e nossos Municípios saberão utilizar da forma que melhor
atenda aos interesses da gente paraibana.
Estamos vivendo um novo momento no mundo.
Foi eleito o Papa Francisco. E ao escolher o nome, ele
passa uma mensagem para o Brasil, para a Argentina
e para o mundo como um todo: é preciso compartilhar,
é preciso dividir, não é possível mais continuarmos
vendo desigualdades como estamos acostumados a
viver e a ver. Portanto, é o momento por demais oportuno para que nós possamos compartilhar a riqueza
do Brasil com os Estados e os Municípios mais pobres
desta Nação.
O meu muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, e que Deus proteja
a todos.
Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o Sr.
João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador Cícero Lucena, muito bom
ouvi-lo. Espero que a nossa Suprema Corte Federal
não tenha outro entendimento senão esse, de estabelecer o equilíbrio regional em nosso País.
Com a palavra, o nosso nobre Senador João
Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ataídes, que preside
esta sessão, Srs. Senadores, Sras Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu vou insistir de uma forma muito sistemática na
necessidade de termos uma política nacional de segurança pública. A União Federal deve isso ao País.
A segurança do povo brasileiro é delegada aos Estados. A União não tem uma política nacional capaz de
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integrar as forças estaduais que combatem as ações
criminosas em todo o País.
O que nós estamos sentindo é o crescimento
do crime organizado, e não há como combater essas
organizações criminosas, que são nacionais, que são
internacionais, se não tivermos uma política nacional de
segurança pública. É quase uma exigência do cidadão
que a União assuma essa responsabilidade com a segurança de cada homem e de cada mulher deste País.
Tenho aqui o resultado do mapa da violência que
nos foi apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos
Latino-Americanos (Cebela) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). Divulgaram
o mapa da violência do ano de 2013, intitulado Mortes
Matadas por Armas de Fogo. Ora, são mortes ocorridas por uso de armas de fogo, resultado do processo industrial. As duas entidades utilizaram dados do
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de
1980 a 2010. São 20 anos de informações que foram
compiladas, e os dados estão sendo apresentados.
Eles foram buscar essa informação no Sistema de
Estatísticas da Organização Mundial de Saúde, para
poder proceder à análise e nos apresentar os dados
estarrecedores que eu vou, daqui a pouco, trazer para
todos aqueles que estão nos ouvindo.
O estudo traça um amplo panorama da evolução
da violência letal, entre 1980 e 2010, quando morreram nada menos de 799.226 cidadãos vitimados pelo
disparo de uma arma de fogo, no nosso País. Isso no
Brasil. Arredondando, são quase 800 mil pessoas em
duas décadas. Podemos dividir isso por 20 e os números são assustadores: são 113 pessoas que são
assassinadas ou morrem vítimas de arma de fogo, por
dia, no Brasil. É mais do que em qualquer guerra de
que nós tenhamos notícia.
No ano de 2010, as vítimas das armas de fogo
foram 38.892 pessoas. Destas, 94,6% foram assassinadas e os 5,4% restantes se suicidaram ou morreram
por acidentes com arma de fogo ou por mortes sem
definição criminal. Mas 94,6% de 38.892 pessoas foram assassinadas. Isso em 2010. É uma cidade inteira.
Se essas cifras já representam um número assustador, é ainda mais preocupante saber que 450.225
eram jovens entre 15 e 29 anos de idade. Essa cifra
assustadora indica que uma em cada três mortes juvenis é produto de disparo de arma de fogo. De longe é a
maior causa da mortalidade juvenil. Nossos jovens estão sendo assassinados nas ruas, nas nossas cidades.
Para entender a gravidade da situação, basta
mencionar que esse número de homicídios por arma
de fogo é o maior do Planeta, superando largamente
o quantitativo de países bem mais populosos como a
China e a Índia. A China tem 1,2 bilhão de habitantes,
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a Índia tem um pouco menos. Mas, no Brasil, com uma
população de 195 milhões de habitantes, morre mais
gente assassinada por arma de fogo do que nesses
dois países.
No contexto internacional, entre 100 países analisados, o Brasil, com uma taxa de 20,4 óbitos por arma
de fogo para cada 100 mil habitantes, ocupa o 9º lugar,
depois de El Salvador, Venezuela, Guatemala e Colômbia, que ocupam as quatro primeiras colocações.
Se 20,4 óbitos por arma de fogo são a média
nacional, diversos Estados e Municípios apresentam
uma situação bem mais complexa e preocupante. Vários Estados ultrapassam a casa de 30 óbitos por arma
de fogo em 100 mil habitantes: Espírito Santo, Pará,
Bahia, Paraíba, Pernambuco e, em situação especial,
Alagoas. Alagoas consegue ultrapassar exatamente
55,3 por 100 mil habitantes.
Quatro Municípios superam a inaceitável marca
de 100 óbitos por arma de fogo por 100 mil habitantes:
Simões Filho e Lauro de Freitas, na Bahia; a Região
Metropolitana de Salvador, o entorno da Grande Salvador; e Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba,
e Guaíra, no oeste paranaense.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a educação e a
saúde só avançaram quando foram criados mecanismos de transferência de recursos permanentes para
Estados e Municípios.
Por essa razão, vejam, nós podemos criticar o
atendimento de saúde e a qualidade da educação,
mas essas duas áreas fundamentais têm recursos garantidos, constitucionalmente garantidos. Se há dúvida
quanto à aplicação desses recursos, também há dúvidas; sobre se os aplicam bem, também há dúvidas.
Mas hoje, com a transparência dos gastos públicos, é
possível que o cidadão acompanhe os detalhes desses
gastos no seu Município, no seu Estado.
Em função da necessidade de termos uma definição de recursos para a área de segurança, no
ano passado, apresentei uma Proposta de Emenda à
Constituição que institui, no âmbito da União, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública,
conhecido como PEC nº 24. Guardem este nome:
PEC nº 24.
Os recursos do Fundo destinam-se ao aparelhamento, capacitação e integração das Forças de
Segurança Pública dos Estados brasileiros. É dinheiro para os Estados, não é dinheiro para a União. A
União vai arrecadar, mas vai transferir imediatamente
para os Estados. Os critérios de distribuição que serão determinados em lei complementar deverão levar
em consideração os indicadores de violência em cada
ente federado, de capacitação e formação das polícias
estaduais, além da remuneração dos servidores inte-
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grantes das forças de segurança pública. Aqueles que
pagarem melhor os seus profissionais de segurança
pública terão mais recursos.
A execução financeira dos recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública será realizada por
meio de transferência direta aos Estados e ao Distrito
Federal. O fundo garantirá a fonte de financiamento
para a segurança pública com recursos advindos de
parcelas da arrecadação do Imposto sobre Produto
Industrializados da indústrias produtoras de armamentos e material bélico. Também uma parcela de ICMS
sobre a venda desses mesmos produtos, assim como
uma parcela de recurso pago pelas empresas de vigilância privada, que é uma atividade que prosperou
enormemente em nosso País, e também 3% sobre o
lucro líquido dos bancos.
Vejam que, no ano passado, só o Banco do Brasil
teve um pouco mais de R$12 bilhões de lucro. Imaginem 3% sobre o lucro líquido, que não vai onerar mais
o correntista. Seria em torno de R$360 milhões destinados à área de segurança pública. Quantas mortes
não teríamos evitado com esse recurso?
A execução financeira dos recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública será realizada por
meio de transferência direta aos Estados e ao Distrito
Federal. Aos moldes do Sistema Único de Saúde ou,
então, do Fundeb, há todo um desenho no sentido de
que haja controle social na execução desses recursos.
O fundo garantirá financiamento para a segurança
pública com recursos advindos dessas parcelas que já
citei e esses recursos, então, serão aplicados exclusivamente na defesa do cidadão e de seu patrimônio.
A proposta conta com apoio dos agentes de segurança pública de todo o País. Já foram realizadas
quatro audiências públicas para debater a PEC nº 24,
a primeira em Campo Grande, depois Goiânia, Belo
Horizonte, Macapá e estaremos em Aracaju, em abril.
E, no dia 26, em São Paulo.
O debate sobre a PEC nº 24, dia 26, será em
São Paulo; em Aracaju, ainda está sem data, mas,
logo que tivermos a data, iremos lá; e iremos também
a Porto Alegre – a Senadora Ana Amélia estava me
olhando –, iremos a Porto Alegre também debater,
porque precisamos mobilizar a opinião pública, sensibilizar a opinião pública para a violência urbana, que
é crescente. E, sem uma política nacional, por maior
que seja o esforço feito pelos Estados, não vejo como
controlar a violência.
Durante a primeira audiência pública, em Campo
Grande, foi criada a Frente Brasil PEC 24, que está
percorrendo o País, debatendo a proposta com policiais civis, militares, bombeiros e agentes de presídios.
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Este momento, agora, é fundamental. Nós temos
tido crises em vários Estados, e a União intervém esporadicamente: há crise em Santa Catarina, vai lá a
Força de Segurança Pública; há crise no sul do Amazonas, eles vão lá e passam um tempo; no Rio de Janeiro... Isso é insuficiente para conter a violência em
nosso País.
Considero que a PEC nº 24 não vai mais onerar o
contribuinte, não vai cobrar mais imposto de ninguém.
Não. A PEC nº 24 indica as fontes dos recursos. Os
recursos estão lá claramente identificados.
É claro que, nessas audiências públicas, estão
surgindo algumas novas ideias, como, por exemplo,
que os bens apreendidos de contrabandistas e de
traficantes podem ser disponibilizados para o fundo.
Todos os recursos arrecadados pelo Sistema de Segurança Pública podem ser carreados e colocados nesse
fundo. Ou seja, temos a possibilidade de ter um fundo
com dinheiro suficiente para atender a necessidade
da nossa área de segurança.
Encerro, dizendo que, daqui a pouco, receberei
o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do meu
Estado, Elias Rodrigues, e o Antônio Sotelo, que é seu
vice-presidente; também receberei o Jânio Bosco Gandra, que é o presidente da Confederação Brasileira de
Trabalhadores Policiais Civis, para discutirmos a PEC
nº 24, para que possamos ampliar a mobilização no
sentido de que, até o final do ano, possamos aprová-la nas comissões.
Acho que um projeto como esse tem que sair do
âmbito do Senado, tem que chegar à sociedade, tem
que ser debatido, tem que ser aprimorado, e é essa a
tarefa em que estamos empenhados neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador João Capiberibe, é importante, mas muito importante, que o nosso povo brasileiro
tenha conhecimento desses números colocados tão
sabiamente por V. Exª. Essas mortes com arma de
fogo, que é um alarmante em nosso País, uma verdadeira guerra.
Mas, Senador, temos outra arma, também perigosa, que está matando os nossos jovens a cada
minuto, principalmente no Norte e Nordeste do nosso
País: o crack.
Muito obrigado, Senador.
Com a palavra, o nosso nobre Senador Vital do
Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Nordeste brasileiro
vive, hoje, um momento demarcado por expectativas
contraditórias. Um momento caracterizado, de um lado,
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pelos bons resultados que as políticas públicas sociais
vêm alcançando na região – trazendo mais riqueza e
prosperidade – e, de outro, pela teimosa persistente de
algumas de suas mais antigas e conhecidas mazelas.
O impacto da ação social governamental na redução
da miserabilidade nordestina é incontestável.
A renda média regional, por exemplo, aumentou
cerca de 40%, nos últimos oito anos, enquanto a verificação do mesmo indicador no plano nacional não
ultrapassou os 30%.
A explicação desse fenômeno, Presidente, repousa, em grande parte, nos efeitos locais de duas políticas públicas de grande relevância na agenda social
federal: a de valorização real do salário mínimo e do
Programa Bolsa Família.
De fato, verificadas as características sociodemográficas do Nordeste – que é o segundo contingente
populacional do País e a menor renda per capita entre
todas as regiões –, não é difícil entender o potencial
transformador decorrente de um salário mínimo com
crescente poder de compra. De um piso salarial que,
na última década, remunerou mais de 70% acima da
inflação, não somente os salários da ativa, mas também as aposentadorias, as pensões e os benefícios
de renda continuada.
Sendo mais pobre e, ao mesmo tempo muito
populosa, a Região Nordeste foi mais beneficiada por
essa sistemática do que as outras que exibem uma
base familiar mais rica e menos numerosa.
O mesmo raciocínio pode ser feito em relação ao
Programa Bolsa Família, cuja lógica intrínseca leva a
privilegiar as regiões na direta proporção do seu contingente populacional e na relação inversa da renda
familiar. Isso significa, em outras palavras, que quanto mais pessoas houver em determinada cidade ou
Estado e quanto mais pobres elas forem maior será o
programa no seu impacto.
Creio que todos concordam – todos nós devemos
concordar – que esse é o critério mais justo e mais eficaz, no contexto das políticas públicas cujo propósito é
efetivamente a redução do índice de miserabilidade. E
é por isso que o seu sucesso foi tão grande nos últimos
governos, principalmente no governo Lula e, agora, no
da Presidente Dilma, justamente a parcela do Brasil
bem menos aquinhoada, em termos de renda familiar.
Como consequência, uma série de fenômenos extremamente positivos passou a beneficiar a economia
nordestina, tendo o maior afluxo de renda provocado,
inclusive, um nível sem precedentes de mudança nos
hábitos e nos costumes da população.
Eu pincei, agora há pouco, depois das leituras
do dia a dia, recente matéria, Presidente Ataídes, da
revista CartaCapital, que me chamou a atenção para

MARÇO 2013

Março de 2013

o fato de que até mesmo tradições nossas muito arraigadas, como o uso da tração animal, do cavalo, foram
substituídas no transporte das pessoas e de pequenas
cargas, no sertão; mudaram rapidamente, em função
dessas novas condições econômicas, de todo esse
processo de ascensão das pessoas de baixíssima
renda a fontes de consumo.
Hoje, a motocicleta substitui a tração animal, e
a frota nordestina desse meio de transporte, Senador
Romero Jucá, foi mais do que quadruplicada, de 2002
para cá. Certamente, entre todas as regiões, o uso da
motocicleta e a sua venda, na Região Nordeste, cresceram mais do que quatro vezes.
Fenômenos semelhantes vêm ocorrendo em outras áreas, sendo que cada vez mais cresce o consumo de comodidades antes muito raras, no âmbito do
consumo do homem do campo, do homem nordestino, do sertanejo, como é o caso, também, de ações
junto à família: aparelhos de ar-condicionado, a linha
branca, que progressivamente vêm tomando o lugar
dos velhos ventiladores, no litoral e no interior; ou o
da assim chamada – acabei de citar – linha branca,
geladeiras e outros eletrodomésticos, cada vez mais
frequentes na casa do nordestino.
Prova cabal dessa impressionante virada é o
vertiginoso aumento do consumo de energia elétrica,
que cresceu 84% em 10 anos. E o vigoroso desempenho do PIB nos Estados da região, que variou a uma
média de 4,5% ao ano, enquanto o índice nacional,
nesses dez anos, não ultrapassou a média dos 3,6%.
É esperado, ainda, que vários investimentos iniciados ao longo dos últimos anos – e que somente
agora entrarão em estágio produtivo – continuem a
progredir nesse quadro positivo por mais algum tempo,
permitindo que o Nordeste possa encurtar um pouco
mais a distância que o separa do restante da economia brasileira.
Isso porque, Sr. Presidente, a despeito de todas
essas estatísticas positivas, ainda é colossal o abismo
que separa a realidade nordestina da do restante do
País, quando o quesito é a prosperidade econômica
e o nível de renda das famílias.
E, se hoje testemunhamos a redução da imigração nordestina rumo aos Estados do Sul e até mesmo
um nítido movimento de retorno de diferentes gerações
de emigrados, que voltaram às suas origens culturais
no Norte, ainda estamos distantes de ganhar para o
Brasil o jogo da equidade entre suas regiões.
Assim, mesmo depois de uma década excepcional, continua o Nordeste a exibir o mais baixo nível
de renda per capita do Brasil; um nível mais de duas
vezes e meia inferior ao das demais regiões, tomadas
em seu conjunto.
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Trata-se de uma imensa diferença de riqueza,
excessiva para ser tolerada no seio de um povo que
quer ser uno, fraterno e igual em termos de qualidade
de vida, de expectativas, de oportunidades e de perspectivas para o futuro.
Da mesma forma, a Região continua mostrando
imensa fragilidade no que toca ao fenômeno da seca,
não tendo sido suficientes as ações, durante décadas,
ao longo das quais os efeitos da seca foram combatidos por um conjunto robusto de políticas públicas.
Hoje, nós estamos vivendo a seca mais cruel dos
últimos 40 anos.
Mais uma vez, a estiagem provoca o sofrimento
de milhares de pessoas em todo o sertão, a situação
que poderia ser enfrentada com sucesso se houvesse avanço mais significativo naquelas que continuam
sendo as maiores deficiências da economia nordestina,
notadamente no interior da Região. Entre essas deficiências, destaco a falta de emprego e a pouca qualidade dos postos de trabalho oferecidos – V. Exª que
discute isso todos os dias aqui, da tribuna –, bem como
a limitação que o baixo nível de instrução representa
para uma virada definitiva desse quadro, que clama
por uma urgência e por uma urgência com mudanças.
De fato, apesar de haver decrescido significativamente, no período mais recente, a nossa taxa de analfabetismo nordestina é de quase 17% da população
com idade superior a 15 anos, praticamente o dobro
do índice nacional.
Por isso, Sr. Presidente, faço esse pronunciamento
que questiona, em seu bojo, duas dimensões de valor,
ambas importantes, ambas necessárias.
A primeira delas, comemorativa de um desempenho econômico sem igual nos últimos 10 anos. A
primeira parte do pronunciamento falava exatamente
desse desempenho econômico nos últimos 10, 12 anos,
sem igual por séculos, verificado nesse canto maravilhoso do Brasil, que é o Nordeste, que continua sendo
relegado na divisão dos frutos do desenvolvimento.
A segunda, essa que acabei de relatar a V. Exªs,
de urgente alerta, no sentido de que esse excepcional
desempenho econômico não pode ser obstaculizado,
mas precisa continuar forte em nossa Região.
Eu vejo o esforço muito grande deste Senado
neste ano para trazer a voto a discussão e o debate do nosso Pacto Federativo: ICMS igualitário, FPE
com uma relação de transição para modificações, os
royalties do petróleo, os royalties da mineração, marco
regulatório da mineração. Em todos esses temas nós
da Bancada Nordestina devemos ter absoluto cuidado, principalmente no quesito ICMS, para que não se
reproduzam mais injustiças quanto à população.
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É preciso, sobretudo, fazer com que as causas
que geraram e que sustentaram até aqui, não percam
o poder de transformação e de mudança ao longo dos
anos que virão. Ou, caso necessidades superiores recomendem ajustes nas políticas sociais do Governo,
sejam encontrados e previamente acionados os instrumentos alternativos capazes de perpetuar, se não
mecanismos da mudança, ao menos os seus efeitos.
Ao mesmo tempo, iniciativas mais resolutivas precisam ser iniciadas, principalmente no que diz respeito
à educação laboral e à criação de postos de trabalho
mais qualificados.
Sobretudo, o Nordeste merece e precisa de mais
algumas décadas similares à última, não para ultrapassar, mas para, pelo menos, sustentar o sonho de
compartilhar, com justiça, com fraternidade, os frutos
do desenvolvimento que chegaram mais cedo ao restante do País do que aos Estados da nossa região.
Falo em nome do Maranhão, do Ceará, do Piauí,
do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, da
Bahia e da minha Paraíba. Falo, Sr. Presidente, de lá
da região do Nordeste, onde vive quase um terço de
todos os brasileiros, mas onde, em flagrante contradição e esbulho, se compartilham menos de 15% de
toda a riqueza nacional.
É esse o tamanho do fosso que separa o Nordeste da prosperidade de que desfruta o restante do País.
É essa a distância que teremos, forçosamente, de encurtar, com urgência, sob o risco de deixar fora todos
os princípios que constroem a Federação brasileira,
em especial os que velam pela cidadania, pelo maior
valor do trabalho e pela dignidade da pessoa humana.
Esse fosso que separa a economia do Nordeste
das outras regiões nós temos tratado ora na Comissão
de Desenvolvimento Regional, ou, agora, em plenário,
com muito mais urgência na apreciação desses grandes projetos que estão sob nossa análise.
Mas, Sr. Presidente, para concluir esta fala, não
poderia deixar de ressaltar, dentro do Nordeste, o desempenho de um clube da minha cidade, de um clube de futebol da minha cidade, que, ontem, sagrou-se
campeão da Copa do Nordeste: o Campinense Clube.
Um clube de grande tradição na Paraíba, um dos clubes
de maior quantidade de títulos no nosso Estado, ultrapassou clubes grandes que estão inclusive em séries
muito maiores no ranking da Confederação Brasileira
de Futebol e destronou clubes que eram dados como
favoritos para abiscoitar esse título.
E o clube de Campina Grande, o Campinense
Clube, numa memorável partida, num memorável desempenho ao longo de toda Copa do Nordeste, que
é a nossa Copa regional, ontem, sagrou-se campeão
da Região Nordeste.
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Por isso, acompanho o eminente Senador Cícero Lucena, nós hoje temos motivo. Como falei, num
momento de tanta dificuldade com a seca, com tantas
injustiças que acometem a Região, o futebol é um bálsamo que nos tira das preocupações momentâneas
– para falar a linguagem que todo brasileiro entende
e conhece –, como ontem, com a vitória da Paraíba
na Copa do Nordeste trazida pelos futebolistas, pelos
atletas do Campinense Clube, com quem, desta tribuna, quero me congratular.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo. É
sempre muito valioso poder ouvi-lo. É sabido por todos
nós que a educação é a base de uma nação. E o nosso
País precisa investir e investir pesado na educação, principalmente nessa área de cursos profissionalizantes.
Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Ataídes Oliveira,
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta
Casa, em junho do ano passado, tivemos um embate,
para conseguir aprovar aqui, no Senado, a Lei Geral
da Copa. E por que esse embate aconteceu? Porque
uma das cláusulas do contrato feito pelo Governo brasileiro e a FIFA, que é uma instituição de direito privado
internacional, abriu uma exceção para o consumo de
bebida alcoólica durante os jogos da Copa do Mundo.
E ali, onde está agora o Senador Vital do Rêgo,
eu dizia que nós, embora instados pelo Ministério Público a proibir, inclusive na Copa, o consumo de bebida
alcoólica, não podíamos violar, anular um contrato perfeito e acabado do Governo brasileiro com a FIFA, sob
pena de descrédito e de ruptura de um contrato feito
pelo Governo brasileiro, quando foi à FIFA e ofereceu
o Brasil para fazer a Copa do Mundo de 2014. Então,
nos entendimentos com o Ministério Público, especialmente com o Presidente da Comissão de Prevenção
e Combate à Violência nos Estádios, Dr. José Antônio
Baeta de Melo Cançado, chegamos a um acordo que
era deixar muito claro, no texto da Lei Geral da Copa,
que a liberação da venda e, portanto, de consumo de
bebidas alcoólicas, no caso, cerveja, nos estádios, só
deveria ocorrer, durante o período dos jogos oficiais
da Copa de 2014. Então, a temporalidade da vigência
desse dispositivo, liberando – porque isso também
contraria o Estatuto do Torcedor.
E ali, onde está, agora, o Senador Vital do Rêgo,
dizia: “Insista, Senadora, nesse ponto, insista nesse
ponto.” Porque todas as pesquisas mostravam que, ouvi-
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da a sociedade brasileira – o DataSenado mostrou –, os
brasileiros eram contra a liberação de bebida alcoólica,
como forma de evitar a violência. E, ali, o Senador dizia:
“Insista nesse ponto”. E esse foi o ponto que viabilizou
o entendimento, e aí, aprovamos. Então, no Estatuto
do Torcedor, que foi construído num grande e amplo
entendimento e articulação do Ministério Público, das
polícias dos Estados, conseguiu-se evitar o consumo
de bebidas alcoólicas e, portanto, a comercialização
nos estádios, que era fator de violência.
Todas as estatísticas feitas provaram que, a partir dessa proibição, houve uma espécie de pacificação
nos estádios.
Pois bem, no Campeonato Carioca, agora, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, decidiu,
unilateralmente, desrespeitar o Estatuto do Torcedor
e permitir a venda de cerveja dentro dos estádios,
enquanto durar o Campeonato Carioca de Futebol.
Isso já valeu no jogo do Flamengo. Mas, nesse final
de semana, estava proibido graças à iniciativa da 4ª
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, na
petição assinada pela Drª Luciana de Jorge Gouvêa,
que é dessa 4ª Promotoria, encaminhada ao Juiz de
Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro, propondo não apenas uma liminar, mas uma
antecipação de tutela, que tem força maior que uma
simples liminar.
O juiz, Dr. Luiz Roberto Ayoub, concedeu essa
antecipação de tutela, que tem mais força que uma
liminar, e, então, está proibida a venda de bebida alcoólica nos estádios do Rio de Janeiro.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Vale lembrar que essa questão está restrita ao Rio de Janeiro,
por conta de uma decisão unilateral da Federação de
Futebol do Rio de Janeiro.
Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senadora Ana, eu fiquei expectando o seu pronunciamento,
até porque V. Exª, de forma generosa, citou a participação na Lei Geral da Copa, por ter sido um dos relatores, ao lado de V. Exª, que comandou o processo da
relatoria, feita a partir da iniciativa pioneira de V. Exª na
apreciação da matéria. Nós apenas acompanhamos o
pensamento de V. Exª. Mas, durante todo o processo
de análise do seu relatório, eu fiz advertências que
V. Exª, da tribuna, pôde mencioná-las. Em Direito, no
processo de experiência como advogado, mesmo sem
militar, como eu gostaria, nós sabemos de algumas
chicanas que são feitas para usar a lei no sentido de
ampliar os seus espaços, a eficiência e a sua vigência.
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Eu advertia V. Exª, e V. Exª, prudente como é, colocou
diversas vezes a manifestação no seu relatório, no sentido de deixar o uso, por força de contrato, ato jurídico
perfeito, e neste contrato, sim, que foi celebrado entre
o Governo brasileiro e a FIFA, quando o Brasil aderiu à
Carta de Intenções da FIFA, estava claro que, entre os
patrocinadores, existiam empresas que comercializam
bebidas alcoólicas – V. Exª limitou bem claramente essa
questão. Hoje, V. Exª traz esse assunto, que é muito
mais grave do que a venda propriamente dita, mas os
efeitos dessa venda, dentro de um processo que precisa
ser, Senador Ataídes, debatido nesta Casa e no País
inteiro, que é a violência que grassa no esporte brasileiro, essencialmente, no futebol. Não é à toa que, em
todos os finais de semana, estamos vendo casos que
se repetem. Os clubes já estão pedindo às federações
respectivas, nos seus estádios, para jogar com torcida
única. Chegamos a um estado de inércia do Estado
brasileiro em que a preocupação é tão grande que os
clubes já estão solicitando que, em jogos de maior litigância futebolística, haja torcida única para este ou
aquele clube. Então, é um assunto delicadíssimo que
V. Exª está trazendo. É preciso que as autoridades do
esporte brasileiro tomem conhecimento do discurso
que V. Exª traz na tarde de hoje, para tomar as providências, para que não haja contaminação nacional,
fazendo essa exceção virar regra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS.) – Agradeço
muito, Senador Vital do Rêgo. V. Exª chama a atenção
para o aspecto relevante disso. Essa decisão tomada
pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, como
eu disse, vale a pena se for o Rio de Janeiro, mas se
a moda pega, Senador Vital do Rêgo, estaremos numa
verdadeira bagunça legal porque o Estatuto do Torcedor impede a comercialização de bebidas. E foi numa
ampla e intensa negociação.
Aliás, na petição que fez a promotora, a Drª Luciana de Jorge Gouvêa, do Ministério Público do Rio
de Janeiro, que está muito vigilante – aliás, todos os
Ministérios Públicos estão vigilantes em relação a isso,
ela argumentou que o inquérito foi instruído com cópia
da Resolução 12, de 2013, cópia da Lei nº 10.671, cópia da manifestação do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, através da Comissão Permanente de
Adoção de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol, cópias de estatísticas
fornecidas pelo Ministério Público de Minas Gerais,
cópias de pareceres e notas taquigráficas do Senado,
cópias de notícias de jornais, periódicos e cópias dos
documentos nesta petição mencionada.
Ela até lembra, na petição de tutela antecipada
ao Juiz da Primeira Vara Empresarial do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que o futebol, escreveu ela,

Terça-feira 19

71

10811

inegavelmente é paixão nacional. Sendo paixão, não
se pode explicar, racionalmente, a escolha de um ou
de outro time de futebol por que torcer. Todos têm
tradição e razões de sobra para serem os preferidos.
Por essa característica passional, o futebol suscita discussões acaloradas e, muitas vezes, violentas.
Essa violência é vivenciada diretamente pela promotoria que subscreveu essa antecipação de tutela, que
cuida, juntamente com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, das punições aplicadas às torcidas organizadas.
São mais de 30 procedimentos instaurados para
tratar de assuntos simples, como o uso indevido de
insígnias e bandeiras e de assuntos graves, como a
participação de torcidas organizadas em homicídios,
rixas, desde a assinatura do TAC das Torcidas, de 2011.
É um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC,
entre o Ministério Público e as torcidas e os clubes.
A violência nos estádios é fato notório, noticiado
com preocupante frequência nos noticiários nacionais.
Não é recente a preocupação do Poder Público com
a violência nos estádios de futebol, nem a adoção de
medidas para reprimi-la. Também não é novidade a
correlação entre a violência e o consumo de bebidas
alcoólicas, destiladas ou fermentadas. As bebidas alcoólicas, apesar de ilícitas, possuem efeitos psicoativos
importantes que, somados ao fenômeno da multidão
de torcedores e da paixão desenfreada por um determinado clube, podem desencadear explosões violentas
nos indivíduos, até os mais pacatos.
Tivemos a lamentável ocorrência na cidade de
Oruro, na Bolívia, envolvendo um torcedor do Corinthians. Por mais singela, por mais que não tenha havido
problema de consumo de bebida alcoólica, é esta violência que temos nós que combater de todos os jeitos.
E a política... Há também uma questão em relação a isso que é a preservação da vida e o fato de
que agora o Ministério Público volta à vigilância em
relação a essa medida do Poder Judiciário, que foi
o deferimento da antecipação de tutela no dia 15 de
março, sexta-feira. Neste final de semana já foi proibido. Se, eventualmente, a Federação de Futebol do
Rio de Janeiro, antes mesmo de julgado o mérito da
decisão de tutela antecipada, decidir manter a venda
de bebidas, o Ministério Público do Rio de Janeiro, por
meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, vai interditar os estádios onde forem realizados
os jogos do campeonato de futebol do Rio de Janeiro,
que está em andamento.
Eu queria trazer este tema exatamente porque
nós, aqui, tivemos um grande trabalho, uma dificuldade
enorme... Graças à dedicação do Alexandre, que é da
assessoria legislativa desta Casa, um especialista na
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área do esporte, especialmente do futebol, nós conseguimos produzir uma lei que marcasse exatamente
o tempo de vigência da liberação de venda de bebida
alcoólica, o que foi aprovado por esta Casa e pela Câmara dos Deputados, até porque essa decisão implicou
que as assembleias legislativas dos Estados também
alterassem a questão relacionada à Lei do Torcedor,
para permitir que nas cidades-sedes onde há jogo
também possam se adaptar a essa lei, porque cada
Estado tem a sua própria lei.
O mérito da ação civil pública ainda será julgado.
Se não for derrubada a liminar sobre a venda de bebida alcoólica nos estádios, ela ficará suspensa até que
haja a decisão final.
O Procurador de Justiça José Antônio Baeta de
Melo Cançado, já referido por mim, é Presidente da
Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos
Estádios e usou os pronunciamentos e trabalhos desta
Casa contrários ao comércio de bebida nos estádios,
que transcreveu na petição, para convencer o magistrado lá do Rio de Janeiro a decidir pela suspensão
da venda de bebida nos estádios durante o campeonato carioca.
Como tenho dito, é preciso respeitar o Estatuto do
Torcedor. Os riscos à segurança dos torcedores e da
população também precisam ser considerados. Inclusive, o DataSenado fez, no ano passado, uma pesquisa apontando que 80% dos 1.242 entrevistados acima
de 16 anos de 119 Municípios apoiaram a legislação
proibindo a venda de bebidas nos estádios. Apenas
19 concordaram com a liberação, e 1% não soube
responder. Estudos de órgãos de segurança pública
apontam que a violência nos estádios diminuiu quando
se vedou o comércio de bebidas. Tenho alertado sobre
essa questão desde as discussões do ano passado,
que antecederam a aprovação da Lei Geral da Copa.
Agora, Senador, Presidente desta sessão, o que
nós temos acompanhado é que de fato esse comércio
representa para os clubes uma grande fonte de receita.
Agora, não podemos, em nome da receita e da lucratividade para os clubes, colocar em risco a segurança
nos estádios, fora dos estádios, envolvendo os torcedores. Então, é dever dos clubes, é dever da Federação
manter o respeito ao Estatuto do Torcedor, senão nós
vamos virar um País da impunidade, do desrespeito à
lei. Então, não adianta nós elaborarmos leis para não
serem cumpridas essas determinações.
Aliás, a partir de hoje este tema fará parte dos
debates dos oito comitês da FIFA, que se reúnem até
a próxima quinta-feira em Zurique. O jornal O Globo de
hoje diz que o Comitê Organizador da Copa do Mundo, presidido pelo paraguaio Nicolás Leoz, receberá
relatórios dos técnicos da Fifa e do Comitê Organiza-
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dor Local, comandado pelo Presidente da CBF, José
Maria Marin, e pelo Diretor-Executivo, Ricardo Trade.
Além de tratar do licenciamento para a venda de
comidas e bebidas na Copa do Mundo, os grupos de
trabalho conversarão sobre estádios, infraestrutura e
ingressos nas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014.
As informações serão passadas pelo Secretário-Geral
da Fifa, Jérôme Valcke, do Comitê Executivo, a mais
importante das comissões dessa entidade.
O Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, também
será recebido pelo Presidente da FIFA, Joseph Blatter. Será a segunda audiência entre eles e a primeira
depois de um encontro em maio do ano passado, que
serviu para apagar um incêndio provocado pela infeliz
declaração de Jérôme Valcke, de que o Brasil precisava
de um chute no traseiro, feita meses antes, a respeito
da demora dos projetos das construções, em relação
aos estádios de futebol e às questões relacionadas à
infraestrutura.
Portanto, acho relevante reforçar o papel desta
Casa nos debates que influenciam as decisões sobre
segurança no Brasil. E sobretudo em relação aos estádios, já que nós vamos acolher tantos torcedores do
mundo inteiro, que são aficionados, como os brasileiros,
pelo futebol, torcedor que virá da Argentina – o papa
Francisco é também um torcedor do futebol. Então, nós
vamos ter aqui uma grande festa. Nessa festa haverá
a excepcionalidade, por conta de um contrato internacional entre o Governo brasileiro e a Fifa para a venda
das bebidas alcoólicas nos estádios, só durante a Copa
do Mundo de 2014. Fora disso, não. Tem de prevalecer o Estatuto do Torcedor. E o Ministério Público está
ciente não só no Rio de Janeiro, mas nos outros Estados. Como eu disse, a ação que foi impetrada pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro vale para o Rio de
Janeiro. Se outra federação de futebol ousar também
liberar por conta e risco, vai sofrer as conseqüências,
porque o Ministério Público também está atento a isso.
Eu queria também, para encerrar, agora, tocar
em outro assunto que, de alguma maneira, diz respeito à segurança, porque é uma advocacia relevante,
especialmente num país com tantas injustiças sociais
como o que temos, Senador Ataídes Oliveira. Trata-se
da Defensoria Pública, dos defensores públicos. V. Exª
sabe bem da relevância que os defensores públicos
precisam.
Felizmente, o Fantástico de domingo mostrou
muito bem um quadro da situação dos Estados.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pelo
estudo feito pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, em parceria com o Ipea, a situação é lamentável, com a lamentável ausência dos defensores
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públicos em 72% das comarcas do País. Não colocam
o defensor e pagam advogado dativo. Às vezes, isso é
mais caro que ter o defensor para fazer isso. É o que
eu ouvi de um defensor público da União. A informação
foi amplamente divulgada pela imprensa. Das 2.680
comarcas, circunscrições judiciárias sob alçada de
um juiz de direito, só existem 74 Defensorias Públicas.
De acordo com a Constituição, art. 134, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e
a defesa em todos os graus dos mais necessitados. A
população pobre é que precisa.
O mapa da Defensoria Pública do Brasil, divulgado
quarta-feira, aqui, em Brasília, mostra ainda que, dos
8.489 cargos de defensor público criados em nosso
País, apenas 5.054 estão providas, ou seja, nem 60%.
Paraná e Santa Catarina, últimos Estados a criarem suas Defensorias Públicas, em 2011, 2012, ainda
não tiveram condições materiais para instalação desses
órgãos, assim como os Estados de Goiás e também
do Amapá. Segundo informações publicadas no Jornal do Brasil, as únicas unidades da Federação que
não apresentam déficit de defensores públicos, considerando o número de cargos providos, são Distrito
Federal e Roraima.
Em Roraima, do nosso Senador Romero Jucá,
não há déficit da Defensoria Pública, Senador Romero Jucá. Isso é uma boa qualidade. Tenho certeza de
que isso se deveu a um reforço da Defensoria Pública
da União e dos Estados e ao seu empenho, porque
o senhor é muito zeloso em relação a isso, cuidando
para que os pobres tenham também advogados para
defendê-los.
Com muito prazer, concedo a palavra ao senhor.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senadora Ana Amélia, eu quero enaltecer o discurso de V.
Exª e registrar que realmente eu sou um parceiro da
Defensoria Pública. Acompanhei o início da Defensoria
Pública da União junto, no governo do Presidente Lula,
ao próprio Presidente. Sempre defendi o fortalecimento da Defensoria Pública, porque entendo que para se
ter justiça, neste País, tem de ser ter o advogado do
pobre, senão nós temos quem julga e nós temos quem
acusa. Os ricos têm condições de pagar um advogado,
e os pobres, infelizmente, não têm condição de buscar justiça a tempo e a hora, da forma como deve ser
para todos. A justiça, no seu simbolismo, é cega, mas
ela precisa ser instada, ela precisa ser acionada e,
para ela ser acionada, é preciso haver um advogado;
e, no caso do defensor, um advogado da população
que não pode pagar. Nós temos lutado. Lá em Roraima, nós temos priorizado a Defensoria Pública, que é
estruturada. Eu coloquei recursos no Orçamento para
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construir sedes da Defensoria Pública no interior do
Estado, em várias cidades, para que houvesse estrutura para atender à população. E lá no Estado de Roraima há uma lei estadual, que nós defendemos, que
deu autonomia administrativa e financeira à Defensoria
Pública. O que está se discutindo agora para o Governo
Federal, para a Defensoria Pública Federal, e que foi
vetado pela Presidente, existe lá em Roraima e existe
em alguns Estados brasileiros. Se nós queremos dar
igualdade à população, se nós queremos tirar a população da situação de dificuldade em que vive, temos
de ter programas sociais, temos de ter emprego, temos de ter educação, mas temos de ter também justiça para todos, e o defensor público é um instrumento
fundamental para isso. Meus parabéns pelo discurso.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-o muito, Senador Romero Jucá.
Os Estados com maior déficit na Defensoria são:
São Paulo, com um déficit de 2.471; Minas, com 1.066;
Bahia, 1.015; e Paraná, com 834. O déficit total no Brasil
é de 10.578 defensores públicos. Isso significa que na
grande maioria das comarcas brasileiras a população
conta apenas com o Estado Juiz e com o Estado acusação, mas não conta, como disse bem V. Exª, com o
Estado defensor, aquele que auxilia e dá assistência
jurídica às camadas mais pobres, porque rico pode
pagar um bom advogado. Com essas distorções nós
precisamos acabar.
E V. Exª, que foi o Relator do Orçamento da União
deste ano, tenho certeza de que, no Orçamento, incluiu recursos para que fossem contratados, porque
agora em junho vence a validade do concurso de 150
defensores, que foram aprovados no último concurso
da Defensoria Pública da União. E houve um acordo
político do governo para aprovar o Orçamento para que
esses 150 aprovados, que são os excedentes da Defensoria da União, sejam contratados; porque fizeram
o concurso e a validade termina em junho.
Então, eu queria saber de V. Exª, que foi Relator
do Orçamento e também trabalhou intensamente nisso, se conseguimos sensibilizar o Ministério do Planejamento para tratar dessa matéria, que é um clamor
desses 150 concursados.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senadora Ana Amélia, a colocação de V. Exª é muito
importante, e eu quero aqui registrar, como Relator
do Orçamento, que construí um entendimento com a
Ministra Miriam Belchior e com o Ministério do Planejamento para que tivéssemos condição de chamar mais
defensores públicos do que o que estava planejado no
Anexo V, que era uma quantidade menor do que os
que passaram no concurso. Então, foi feito, sim, um
acordo para o chamamento de mais defensores públi-
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cos da União que, na verdade, ainda serão poucos – é
importante que se diga isso. Esse número não supre
a necessidade em todo o Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, é um passo a mais no sentido de dotar a população de condições de defesa. Realmente há esse
acordo, e nós vamos acompanhar e cobrar o acordo
feito até o final do ano.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Romero Jucá.
Olha, Gabriel Faria Oliveira, você, que é Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ouviu agora a palavra aqui, ao vivo, do
Senador Romero Jucá, Relator do Orçamento, de que
houve realmente um compromisso.
Vamos agora continuar trabalhando aqui no Senado, com o apoio do Senador Romero Jucá e de tantos
outros Parlamentares, para que haja o cumprimento
desse acordo e a contratação desses 150 defensores
que fizeram o concurso, cuja validade é junho – e está
chegando junho de 2013.
Muito obrigada pelo seu aparte.
Obrigada pelo tempo, Senador Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senadora Ana Amélia, os gaúchos devem ter muito orgulho de V. Exª. E eu ratifico: é sempre
muito bom ouvi-la. Os seus temas têm muito conteúdo
e são de muita valia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um registro e alguns comentários que
considero importantes sobre a situação da economia
no País e sobre ações e providências tomadas, nos
últimos dias, pelo Governo Federal.
Primeiro, quero dizer que nós fomos pegos de
surpresa com a previsão publicada hoje na imprensa
de que a previsão para este ano é de decréscimo na
produção da indústria brasileira, na produção industrial; exatamente diferente do que aconteceu no mês
de janeiro, porque, no mês de janeiro, Senador João
Claudino, a indústria brasileira, a produção industrial
cresceu 2,5% e, de repente, a pesquisa feita pela Fiesp,
pela Confederação Nacional da Indústria e por alguns
setores da economia apontam uma preocupação e um
desaquecimento desse crescimento econômico. Essa
é uma constatação que precisa ser feita e precisa ser
enfrentada pelo Governo.
A Presidenta Dilma já tomou algumas medidas,
por coincidência na mesma semana, que eu quero aqui
enaltecer. A primeira delas foi o lançamento do plano
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Inova Empresas, que prevê aporte de R$33 bilhões
para inovação tecnológica. Junto com essa inovação
tecnológica e com esse plano, o Ministério da Ciência
e Tecnologia e o Governo Federal criaram a Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que é nada mais nada menos do que a busca de
criar para a indústria o que se fez da Embrapa para a
agricultura brasileira.
A Embrapa hoje é referência mundial. A Embrapa hoje tem cientistas de primeira linha que ajudam
o Brasil a produzir da forma como está produzindo, e
mais do que isso: a Embrapa hoje transborda o território brasileiro e vai a outros países, inclusive África,
para dar assistência técnica, levar inovação tecnológica
para que se resolva ou, pelo menos, se enfrente um
pouco a questão da fome naquele continente.
Então, a Presidenta Dilma lançou o programa e
lançou a Embrapii exatamente para que nós tenhamos
condições de dar à indústria brasileira a tecnologia e a
competitividade necessárias para atendermos nosso
mercado interno, que hoje é deficitário.
A balança comercial-industrial do ano que passou, Senador João Claudino, foi negativa em US$50
bilhões para o Brasil. Nós deveríamos estar produzindo aqui aquilo que estamos importando da China, de
Taiwan, da Coréia, dos Estados Unidos e da Europa.
Então, é fundamental que nós tenhamos a condição – e o Ministro Raupp disse muito bem, a Embrapii
vai fazer a ligação entre as empresas e os cientistas,
os pesquisadores e as universidades, no sentido de
fazer com que nós tenhamos esse casamento que vai
levar o Brasil a ter melhores condições de competitividade, de preço, de atendimento ao mercado interno
e, por que não dizer também, de competitividade em
nível internacional.
Portanto, quero aqui parabenizar a Presidenta
Dilma, o Ministro Raupp, da Ciência e Tecnologia, e
toda a equipe técnica da Embrapii, que assume com
essa responsabilidade de ser ou de ter na Embrapii
um modelo de como levar a sua condição de trabalho
ao povo brasileiro.
E, por falar em Embrapa, o último registro que
quero fazer é um registro extremamente positivo também, que é o anúncio de que a produção de grãos da
safra 2012/2013, Senadora Ana Amélia, vai crescer
em 10% em referência à safra anterior. Nós deveremos
ter a previsão de 183 milhões de toneladas de grãos,
exatamente por conta da Embrapa, por conta da pesquisa, por conta da tecnologia de ponta dos empresários brasileiros, por conta, enfim, da modernidade
e da forma como tanto o médio e grande empresário
quanto a agricultura familiar estão sendo tratados em
nosso País.
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Eu concedo o aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Tomara
mesmo, e eu torço para que essa nova empresa voltada
à inovação e à tecnologia crie as condições para que
aconteça no setor industrial brasileiro o que aconteceu
na agricultura com o trabalho da Embrapa, que está
fazendo este ano, em abril, 26, 40 anos. É uma jovem
empresa que é reconhecida hoje em toda a América
Latina, na África, e vários países também do Primeiro
Mundo olham a Embrapa como um bom exemplo de
um centro de excelência na pesquisa. Mas, quando V.
Exª se refere a esse aumento da produção agrícola,
que os agricultores estimulados pelos preços, porque
preço é que estimula o aumento do plantio, Senador
Romero Jucá, que nós temos que fazer um outro dever
de casa, assim como fizemos com a Embrapa, que é
criar as condições logísticas, porque isso nós estamos
devendo. E eu espero que a criação da EPL, a empresa
de Planejamento e Logística, comandada pelo Bernardo
Figueiredo, venha suprir essas deficiências que hoje
são muito, muito graves e estão retirando competitividade dos nossos produtores rurais. Eu imagino que lá,
na Região Norte, eu andei pela 364 lá em Rondônia,
e a situação é realmente muito complicada. Em Mato
Grosso do Sul, a situação é igual também. A mesma
estrada. É uma situação complicada no escoamento.
Não temos armazéns, os portos estão sobrecarregados.
A medida provisória dos portos é bem-vinda. Tomara
que se chegue a um termo rapidamente. E eu queria
cumprimentá-lo pelo pronunciamento, lembrando que
esses ganhos se devem muito também à coragem dos
agricultores, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É
verdade. Eu agradeço o aparte de V. Exa, Senadora
Ana Amélia, e quero registrar, como V. Exa disse, que
efetivamente o preço é que motiva a produção. O preço, a tecnologia, o ganho de produtividade. E, como
não poderia deixar de ser, a soja, nesse crescimento
da produção de grãos, continua sendo o grande destaque, exatamente pelo preço e pela forma como se
produz a soja hoje no Brasil.
A soja vai ter um crescimento de 23% da safra
anterior para a safra deste ano, o que realmente é um
número extremamente gratificante e extremamente
grandioso. O que nós temos que fazer – só para concluir o raciocínio, e darei o aparte a V. Exa – é cuidar da
logística e cuidar da agroindústria, porque, na verdade,
nós não podemos também ser um País de exportar só
produtos primários. Nós temos que ter, na agroindústria,
na indústria, o ganho de qualidade, o ganho de capital,
o ganho de acréscimo do produto, para que nós tenhamos condição de deixar mais riquezas no nosso País.
Eu concedo novamente o aparte a V. Exa.
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A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria
apenas aproveitar, já que V. Exa fez isso, para fazer um
registro, uma homenagem, como gaúcha que sou, a
um correligionário seu, do PMDB, que comandou até
sexta-feira o Ministério da Agricultura, o Deputado
Mendes Ribeiro Filho, que, com a sua equipe, trabalhou intensamente, a despeito dos seus problemas de
saúde, para tornar essa agricultura exitosa, que dá
esse avanço, esse salto, como reconheceu V. Exa, em
relação aos preços. Então, eu queria aproveitar esta
oportunidade, pela forma como Mendes Ribeiro Filho
se comportou e agiu no Ministério da Agricultura, que,
seguramente, teve participação muito grande, porque
ele conversou muito, esteve em todo o Brasil, especialmente no nosso Estado, ajudando sempre a atender
às demandas que o setor agropecuário solicitou ao
Ministro Mendes Ribeiro Filho. Então, ele prestou um
grande serviço. Faço isso com toda a convicção. É uma
questão de justiça ao Ministro que deixou o Ministério,
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – V.
Exa faz um registro extremamente importante e justo.
O Deputado Mendes, que é nosso companheiro de
Partido, do PMDB, exerceu um mandato no Ministério
da Agricultura com extrema competência, com extrema
honestidade, com extremo compromisso com a agricultura e, se deixa o Ministério por razões pessoais, que
todos nós lamentamos, porque vive, na verdade, um
drama de saúde, que está enfrentando com coragem,
como é o seu coração e o seu espírito. Mas é o que
a Presidenta Dilma disse ao Mendes... Eu estava na
posse do novo Ministro, e, na despedida do Mendes,
ela disse com muito carinho e levou às lágrimas muitas
pessoas que estavam na posse. Lá na transmissão de
cargos, ela proibiu o Mendes de ficar para cima e para
baixo, de ficar andando.
O Mendes tem que cuidar da saúde dele, porque
ele é um grande brasileiro, é um grande parceiro, é um
grande peemedebista, é um grande gaúcho e precisa,
sem dúvida nenhuma, cuidar da saúde, para que tenha condição de ocupar novos desafios. A Presidente
Dilma o instou: “Mendes, você vai ocupar novos desafios. Cuide-se, porque o Brasil precisa muito de você”.
Então, para encerrar, com chave de ouro, este
pronunciamento falando sobre o fortalecimento da
agricultura brasileira, eu quero registrar esse grande
trabalho do Ministro Mendes Ribeiro, do amigo Mendes Ribeiro, e desejar ao Deputado Toninho Andrade,
de Minas Gerais, também do PMDB, coordenador da
Bancada do PMDB de Minas, que tenha, no Ministério, o mesmo sucesso, o mesmo caminho. O Deputado
Toninho Andrade é um Deputado articulado, um Deputado do bem, um Deputado produtor rural também,
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engenheiro, quer dizer, com a formação sólida, com
todas as condições de seguir e ampliar os caminhos
da agricultura brasileira.
Então, fica aqui este registro: o abraço ao Mendes
Ribeiro, votos de felicidade ao Toninho, que assume.
E o registro de que a Presidenta Dilma e todos nós,
do Congresso brasileiro, temos que cuidar, este ano,
Presidente João Claudino, nós não podemos deixar a
economia arrefecer, nós não podemos deixar a inflação
crescer. Nós temos que retomar a curva de crescimento da economia, a curva de geração de empregos, a
curva da produção, para que o Brasil possa distribuir
ainda mais riquezas e, em homenagem aqui à chegada do Senador Cristovam Buarque, que o País tenha
mais recursos para investir mais ainda na educação,
para transformar a vida dos milhões de brasileiros que
precisam de uma vida com mais dignidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr.
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino,
4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Parabéns, Senador Romero Jucá.
Realmente, é uma ação importante da Presidente Dilma, porque, por mais incrível que pareça, quem
mais investiu em tecnologia foram as micro e pequenas empresas que nasceram das incubadoras tecnológicas, a que se aliaram universidades e cientistas,
para que elas se tornassem bem mais competitivas. E
essa preocupação é importante para que nós possamos melhorar o mercado interno, mas disputar mais
o mercado internacional.
Concedo a palavra ao Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retorno
a esta tribuna para apresentar as últimas razões que
me levaram a escrever o livro Caixa Preta do Sistema
S. E hoje encerrarei esta apresentação.
Para que não paire nenhuma dúvida em relação
à natureza jurídica das contribuições sociais repassadas ao Sistema S pelos cofres públicos. Contribuições
que são arrecadadas coercitivamente com base nas
folhas de pagamento das empresas.
Senadora Ana Amélia, mais uma vez digor que
essas contribuições sociais são tributos, é dinheiro do
povo. O texto do art. 149 da Constituição Federal diz
que a natureza pública dos recursos das contribuições
sociais fazem delas um tributo.
Repito, pois é muito importante que o povo brasileiro, a nossa imprensa e este Congresso saibam que
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todo esse dinheiro arrecadado pelo Sistema S – que
este ano deve chegar à casa dos R$18 bilhões – é tributo, é dinheiro do povo, Presidente.
Gostaria então de mencionar mais um vez que
o Supremo Tribunal Federal constata o entendimento
sobre o Recurso Extraordinário 556.664-1, do Rio Grande do Sul, lá da terra da nossa querida Senadora Ana
Amélia, exarado pelo eminente Relator Gilmar Mendes,
que diz sobre a natureza tributária das contribuições.
“As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm
natureza tributária e submetem-se ao regime jurídico
tributário previsto na Constituição, interpretação do art.
149. Precedente.” Não sou eu que estou interpretando.
É o nosso notável Ministro Gilmar Mendes.
Disse, no meu último discurso, que estava relatando os pontos críticos verificados nas auditorias procedidas pelo TCU e pela Controladoria-Geral da União.
Hoje, então, vou descrevê-los aqui, os últimos pontos.
Os valores cobrados pelos cursos. É sabido por
todos nós que o Sistema S foi criado na década de
40 com a finalidade exclusiva de qualificar a mão de
obra e levar lazer e saúde ao trabalhador. Há poucos
minutos, disse aqui com toda sabedoria o nosso querido Senador Vital do Rêgo sobre os cursos profissionalizantes, que também é uma bandeira do Senador
Cristovam, que é a educação.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, o Sistema S foi criado para promover formação profissional gratuita, levar
lazer e saúde. Com a arrecadação anual de milhões de
reais em dinheiro público, não é justo, não é legal, não
é ético, nem moral que se cobrem valores exorbitantes
a trabalhadores pobres por cursos que deveriam ser
oferecidos gratuitamente.
E aqui é de se assustar. Vejam que pecado comete o Sistema S ao cobrar por cursos que oferece ao
povo brasileiro, tão necessitado de capacitação técnica.
Lá no meu Estado, onde vive um povo tão pobre,
Presidente, um curso que deveria ser gratuito, ratifico, um curso de cabeleireiro, custa R$1.680,00. Qual
dona de casa pode fazer um curso deste para ajudar
na renda familiar? R$1.680,00! Massagista, R$600,00.
Aqui no Distrito Federal – é bom que todos saibam –,
um técnico de segurança no trabalho tem de desembolsar R$6 mil para fazer o curso. Onde esse cidadão
vai arrumar esses R$6 mil?
Eu já disse que o Sistema S deve ter algo em torno
de R$8 bilhões aplicados no mercado financeiro. É um
pecado cobrar do trabalhador. Tirar essa oportunidade
dessa dona de casa poder ajudar na renda familiar.
Um técnico em podologia, podólogo, R$5,8 mil; um
técnico de informática, aqui em Brasília, R$5.240; em
São Paulo, veja só, Presidente, que coisa interessante:
um curso de cozinheiro chefe internacional, R$22.764,
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oferecido pelo Senac de São Paulo. Um curso de MBA,
da nossa tão competente Fundação Getúlio Vargas,
custa R$29 mil. Isso é uma barbaridade!
No Sest/Senat, um curso de motoboy, R$300,00.
Manutenção aeronáutica, o Sest/Senat cobra, aqui em
Brasília, R$1,8 mil. O Sebrae, que foi criado com a exclusiva finalidade de dar apoio a pequenas e médias
empresas, cobra, por um curso de estratégia empresarial, R$750,00; curso de gestão empresarial, R$750,00.
Mesmo com todo esse rio de dinheiro que tem.
Não é por acaso que só o Sesi, no exercício
de 2010, faturou, em serviços prestados, quase R$1
bilhão. Só no ano de 2010, faturou precisamente
R$788.928.861,15. Grande negócio!
A sua finalidade, inclusive, ficou à parte: quase
um bilhão só de serviços prestados. Mas, com esses
valores, é lógico que esse valor teria que chegar muito próximo disso.
Os convênios milionários, que eu ainda não abordei: há convênios milionários entre o Governo Federal
e o Sistema S. Exemplo: um convênio feito através do
Ministério do Trabalho, no valor de R$33 milhões, com
o Sesi, o Senai e o Senac do Distrito Federal. Resultado: a nossa AGU, a Advocacia-Geral da União, ajuizou
três ações pedindo o ressarcimento pelas irregularidades na aplicação de verbas federais destinadas ao
desenvolvimento de programas de educação profissional. (Fonte: site da CGU.) Com todo esse dinheiro,
existem ainda esses convênios milionários, Presidente,
e ainda por cima não são honrados, é desviado esse
dinheiro. Isso é uma barbaridade!
E agora vem o Pronatec, outra ideia maravilhosa,
como o Sistema S – eu sou um defensor do Sistema S
e vou sempre dizer, vou sempre repetir e vou sempre
ratificar: nasceu de uma brilhante ideia, mas, ao longo
do tempo, ele foi desvirtuado de suas finalidades, e eu
tenho deixado isso muito claro aqui. Pronatec: outra
iniciativa louvável da Presidente Dilma, entretanto, está
abastecendo e enchendo ainda mais o rio do Sistema
S. Numa parceria com o Sistema S, o Pronatec está
colocando bilhões e bilhões em cima do Sistema S. Eu
só quero ver onde é que isso vai chegar.
O TCU, em seu acórdão, pronunciou-se sobre a
contabilidade do Sistema S. E olha só o que o TCU disse
em seus relatórios e acórdãos: “Os métodos contábeis
das entidades que formam o Sistema S não oferecem
transparência, não são uniformes, não têm padrão técnico definido e a eles não é dada publicidade”. Seus
fatos contábeis constituem autênticos labirintos, que
não obedecem aos princípios básicos da contabilidade estabelecidos no ITG 2002, do Conselho Federal
de Contabilidade.
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Para se ter uma ideia da deficiência e da ineficácia da contabilidade do sistema, vejam só um exemplo:
o exercício de 2010.
A Receita Federal informou que o Sesi, em 2010,
teve uma receita de R$1,3 bilhão. O TCU nos informou
que o Sesi, neste mesmo ano, obteve um faturamento,
ou melhor, uma arrecadação de R$2,8 bilhões. Em um
relatório de demonstração, em um balancete do Sesi
– que eu imagino o contador deva ter cometido uma
falha e jogou na Internet, porque não há transparência
nenhuma, mas que eu tive a feliz sorte de ter encontrado esse relatório, essa demonstração de receita e
despesa –, o Sesi disse que faturou de contribuições
sociais R$3 bilhões. Então vejam só: a Receita Federal, que é o órgão competente para arrecadar, disse
que foi R$1,3 bilhão. O TCU informa que foram R$2,8
bilhões. E o Sesi informa que foram R$3 bilhões. Uma
diferença, portanto, Presidente, de R$1,7 bilhão. Se
fosse uma “diferencinha” de R$7 milhões… Mas não,
ela é de R$1,7 bilhão.
Hoje nós tivemos a solenidade, de que V. Exª participou, em homenagem ao Ano da Contabilidade no
Brasil, e infelizmente eu não pude vir. A contabilidade
é perfeita: seus fatos; a famosa partida dobrada. Não
há erros. Como dizia o nosso brilhante Senador que
nos deixou: o homem pode até mentir os números, mas
os números não mentem. Itamar Franco disse isso.
Diante desse quadro, como acreditar nessa contabilidade? Evidentemente eu tenho de concordar com
o TCU, porque realmente a contabilidade não espelha
a verdade. Agora, um sistema que arrecada R$18 bilhões – dinheiro público – não tem uma contabilidade
eficiente? Sem transparência? Vamos ter de fazer alguma coisa. É lastimável essa situação.
Pois bem, Presidente, falar do Sistema S e não
falar das confederações seria uma injustiça. A CNI –
Confederação Nacional da Indústria, a Confederação
Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da
Agricultura, a do Transporte. Elas foram criadas com o
objetivo de criar, organizar, dirigir, fiscalizar suas federações e recebem um repasse de numerário de suas
respectivas entidades do Sistema S. Mas ninguém
sabe quanto essas confederações recebem por ano.
Eu não tenho esse valor preciso, Presidente, mas, conforme determina a lei que criou essas confederações,
dá para se chegar lá.
A lei que criou, por exemplo, a Confederação
Nacional da Indústria diz que Sesi e Senai têm que
repassar 4% de toda a sua arrecadação à CNI. Como
essa contabilidade não diz, não espelha a verdade,
eu chego à conclusão de que Sesi e Senai devem ter
arrecadado, no ano passado, algo em torno de R$8
bilhões. Estou colocando por baixo: R$8 bilhões. Mas é
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mais. E 4 vezes 8 é igual a 32. Isso representa R$320
milhões para a CNI.
Por isso é que fazem festas e mais festas. No final do ano, fizeram uma festinha aqui. Gastaram R$2
milhões. Chamaram a nossa brilhante cantora, a Ivete Sangalo, com um cachezinho maravilhoso, evidentemente, e gastaram, então, R$2 milhões. Mas isso
não é nada! É de R$320 milhões o faturamento que
eu imagino a CNI receba por ano. Deve ser mais e eu
vou descobrir.
Essa montanha de dinheiro que vai para essas
confederações tinha que estar na atividade fim, Sr. Presidente, para qualificar, para dar oportunidade aos nossos jovens de cursos profissionalizantes, para ensinar
a eles, para um curso de eletricidade, de informática,
enfim. Não. Está indo lá para a CNI. Está indo para as
confederações. Eu acho isso uma injustiça.
Pois bem, Presidente, estamos diante da falta
de cumprimento do princípio da publicidade, que eu já
disse aqui; da arrecadação direta feita pelo Sesi/Senai;
da contratação de pessoal feita sem nenhum critério.
As licitações para contratação de serviço e compra de
materiais são caóticas e não obedecem aos princípios
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Os supersalários. Interessante, Presidente. A
nossa última LDO determinou que se deve dar publicidade a esses salários, e os dos nossos poderosos
chefões do sistema eu não tenho, mas eu consegui
aqui um exumplo. Um consultor especial, Senadora
Ana Amélia, ganha R$40.680,00, muito mais do que
ganha a Presidente Dilma.
Isso aqui é dinheiro do povo. Se fosse dinheiro
privado... Como nós somos empresários, Presidente,
não haveria problema. Nós podemos pagar o achamos
justo, mas isso aqui é dinheiro do povo.
Pois bem. A queda vertiginosa no oferecimento
de cursos gratuitos. Caíram. Desabaram os cursos
gratuitos. E os cobrados foram lá para cima.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) –
Desvio de finalidade, pois atuam no mercado financeiro
e no mercado imobiliário e comercial, como eu já disse.
Repasse indevido – olha só que barbaridade! –,
o que eu já disse e estou repetindo, só para encerrar.
Houve um repasse indevido do INSS para o Sistema
S de R$3,3 bilhões – R$ 3,3 bilhões! –, e esse dinheiro até agora não retornou aos cofres públicos; ainda
não. Esse valor foi retirado do salário-educação; foi
retirado da educação.
Arrecadação de contribuintes sociais (tributos)
acima de R$15 bilhões. No ano passado faturaram
mais R$15 bilhões. Pois bem, tudo isso já é do nosso
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conhecimento, só não sabemos como estão gastando esses bilhões. Eu ainda não cheguei à conclusão,
Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Eu tenho muitas informações, mas, agora, como estão gastando esses R$18 bilhões deste ano é que eu
não sei. E imagino que o TCU também não tenha, e
a CGU também não. Só eles sabem, mas eu espero
saber como é que está sendo gasto todo esse dinheiro.
Quero finalizar, Presidente, conclamando os órgãos de fiscalização – TCU, Receita Federal, CGU
– para que sejam mais atuantes e mais austeros em
suas atribuições, bem como a AGU, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, a
imprensa e a sociedade em geral, para que acompanhem e também fiscalizem o Sistema S.
Interessante, Presidente, eu enviei um livro...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Só mais um segundo, Presidente.
Eu enviei um livro a uma ministra, e ela me respondeu dizendo que:
Agradeço a V. Exª pela remessa da publicação
do livro de sua autoria denominado A Caixa
Preta do Sistema S, ao tempo em que o parabenizo pela sua iniciativa. [E conclui] Já era
tempo de alguém fazer alguma coisa. Parabéns! Ministra Eliana Calmon.
Ela disse: “Já era tempo de alguém fazer alguma coisa!”
Este Senado está aqui, e o Sistema S, há 70
anos, e ninguém neste Congresso, Sr. Presidente, teve
a coragem de encarar esses poderosos.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Mas eu tenho, porque Deus me mandou para cá.
E eu tenho absoluta certeza de que este Congresso não vai calar e de que esse dinheiro será aplicado,
rigorosamente, como ele deve ser, e não da forma
como está sendo.
Presidente, por derradeiro, espero e acredito que
este Congresso Nacional não se cale diante de uma
causa tão justa e necessária ao povo brasileiro, que é o
aperfeiçoamento do Sistema S. Esse é o meu objetivo.
E para isto protocolizei, na semana passada, o
PLS nº 072. O projeto tem a finalidade exclusiva de
aprimorar o Sistema S e não discutir os seus méritos.
Ele se encontra na Comissão de Meio Ambiente para
análise e será apreciado de forma terminativa na CCJ.
Espero, Senadora Ana Amélia, que o Senado Federal
olhe isso com muito carinho e que nós consigamos
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aprovar esse projeto, que – não tenho dúvida nenhuma – será de muita importância para o povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente, pelo tempo a mais
e por ter me ouvido.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador
Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Boa tarde a cada um e a cada uma!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
Senadora Ana Amélia, é muito conhecido o discurso
do Primeiro-Ministro da Inglaterra, Churchill, quando,
informando ao povo inglês que haveria uma guerra
contra a Alemanha, ele pediu sangue, suor e lágrimas;
que para vencer a guerra ia ser preciso esforço.
Eu me lembrei disso ao ver as declarações e falas das autoridades do Governo brasileiro ao verem o
novo indicador de desenvolvimento no Brasil. Saíram,
primeiro, dizendo que havia alguns erros; segundo,
que nós tínhamos avançado muito.
Senadora Ana Amélia, se Churchill estivesse no
Brasil, em vez de pedir sangue, suor e lágrimas, ia dizer: “Já estamos ganhando a guerra para os alemães”.
E, se fizesse isso, teria perdido, até porque os próprios
alemães usaram um pouco do tempo de guerra passando para o seu povo a ideia de que estava ganha a
guerra, de que eram imbatíveis. Churchill, ao contrário,
preferiu demonstrar as dificuldades que iam enfrentar,
e lutar para vencer a guerra; e venceu.
O que a gente vê no caso do Brasil é o país em
85º lugar no mundo – 85º lugar no mundo! – dizer que
nós estamos avançando, em primeiro lugar. Segundo,
dizer que houve um erro e que, se tivesse sido computado o que aconteceu entre 2004 e 2010, nós sairíamos da 85º para a 69º.
Vamos supor que pulássemos para esse 69º lugar. É essa a posição que o Brasil deseja? Dá para a
gente dizer que as coisas estão indo bem sendo o 69º
país do mundo em desenvolvimento humano? Sendo
o sexto na economia?
O pior é que, se nós computássemos os dados
que o MEC traz, era preciso computar também os
mesmos dados dos outros países. Aí, eu creio que
não melhoraríamos ou melhoraríamos muito pouco a
nossa posição.
Na verdade, se o IDH fosse completo, estaríamos
muito mais atrás.
Imagine, Senadora Ana Amélia, se, além do número de crianças na escola, do número de anos dessas crianças na escola, colocássemos a qualidade da
educação. Não tenho dúvidas de que pioraríamos. Sabe
por que, Senador? Porque alguns daqueles países
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que têm poucos alunos na escola têm até qualidade
melhor do que a nossa, como foi o Brasil no tempo em
que poucos iam à escola e que a qualidade da escola pública era muito boa. Se a gente considerasse a
qualidade, o Brasil ficaria pior.
Imaginem se a gente colocasse a desigualdade
de renda e não apenas a renda. O Brasil é o terceiro
pior do mundo. Imaginem se a gente considerasse,
no cálculo do Indice de Desenvolvimento Humano, a
violência no Brasil, em que posição nós estaríamos?
Talvez alguns países em guerra pudessem piorar um
pouquinho. Mas, fora esses, nenhum teria situação pior
do que a do Brasil, tanto na violência, em geral, quanto
na violência no trânsito. Que outro país tem a violência no trânsito que nós temos? Até porque os países
pobres que estão atrás de nós quase não têm trânsito.
Então, não há tantas mortes no trânsito.
Imaginem que a gente colocasse o tempo de espera de um passageiro de ônibus. Raros países têm
essa espera, até porque os mais pobres talvez nem
esperem porque moram perto do trabalho, porque são
cidades pequenas.
E o tempo perdido na ida e na vinda? Hoje, houve uma matéria no Bom Dia, Brasil sobre o assunto.
Imaginem se o Brasil incluísse, no cálculo do Índice de
Desenvolvimento Humano, o tempo de deslocamento
nas nossas cidades.
Imaginem se colocássemos a desigualdade na
educação. As pessoas se esquecem. Temos as crianças na escola, temos qualidade e outro indicador, que
é a desigualdade. Temos 7,2 anos de escolaridade,
na média. Se formos destrinchar isso, vamos ver que
a parcela rica do Brasil tem dos 4 anos aos 18 anos
garantidos; então, são 14 anos. Se a média é de 7,2
anos, é porque muita gente não fica mais de três anos
na escola.
A educação deveria ser medida pelo número de
crianças na escola e pelo tempo que elas ficam, em
média, na desigualdade que nós temos, no País, desse tempo, e na qualidade das escolas. Pioraria muito
se nós considerássemos o problema da desigualdade.
E se a gente analisasse o índice de leitura? Somos
um dos mais pobres. Se nós analisássemos a qualidade de edificações nas escolas públicas, os salários
dos professores, se nós analisássemos, por exemplo,
as formas degradantes de trabalho... Até hoje nós temos, inclusive, trabalho escravo.
E se nós analisássemos como enfrentamos as
catástrofes naturais, Senador? Este País está vivendo,
há anos, uma das piores secas que já viveu na história,
e a Presidenta Dilma ainda não foi ver com seus próprios olhos o que acontece no Nordeste. Nós somos
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um país que não enfrenta bem as suas catástrofes,
porque não tem a educação suficiente.
Se nós analisássemos o índice de analfabetismo,
nós pioraríamos. Se nós analisássemos a relação do
nosso Produto Interno Bruto com a produção de bens
de alta tecnologia, nós pioraríamos, porque a quantidade do nosso PIB é alta – somos o sexto país –, mas
a qualidade do nosso PIB é baixa. Este é um País que
tem o Produto Interno Bruto alto baseado na produção
de produtos agrícolas e produtos de mineração.
Imaginem se nós levássemos em conta o grau de
endividamento, a percentagem de jovens na universidade; se nós levássemos em conta o índice de desnutrição e o índice de obesidade, dois índices negativos
que nós temos; se nós analisássemos a ocorrência de
doenças endêmicas – o dengue, por exemplo, no Rio
de Janeiro e em outras cidades; se nós analisássemos
a distribuição da propriedade da terra, a distribuição
da propriedade do capital industrial – ou seja, eu digo
distribuição, mas, na verdade, é concentração disso; se
nós colocássemos no IDH o número de meninos trabalhando em vez de estarem na escola – e, aí dentro, o
número de meninas e meninos vivendo na prostituição
por pobreza –, o IDH seria muito pior.
E se colocássemos o número de presos? Nós
somos, provavelmente, o segundo país do mundo em
número de presos em proporção ao número de habitantes. Imaginem em que posição do IDH nós estaríamos se levássemos em conta a quantidade de presos
que nós temos no Brasil, Senador Randolfe; imaginem
se nós colocássemos no cálculo do IDH o número de
meninos e meninas adolescentes presos neste País;
imaginem se nós colocássemos a criminalidade de
menores, como estaria o nosso IDH? Se colocássemos a violência contra as mulheres; se colocássemos
a poluição urbana; o comprometimento de alimentos
por agrotóxicos; se nós colocássemos nessa avaliação
o grau de endividamento das famílias, pioraríamos.
E se colocássemos a carga fiscal? Senador,
imaginem, se colocássemos a carga fiscal, em que
posição estaríamos no IDH, porque um país que tem
uma carga fiscal pequena até se explica que não tenha boas escolas, porque não tem dinheiro para isso.
Mas como pode acontecer isso num país que tem uma
boa carga fiscal? De quase 40% é a carga brasileira.
Como explicar a nossa situação de tantas dificuldades?
Por tudo isso, Senador, é que eu lamentei ver o
nosso Governo, as suas autoridades, comemorando
avanços irrelevantes, tentando encontrar desculpas,
em vez de assumir, Senador Randolfe, a tragédia que
nós vivemos.
A Presidenta Dilma deveria ter ido à televisão, em
cadeia nacional, para dizer: “Vocês viram como é baixo

MARÇO 2013

Março de 2013

o Índice de Desenvolvimento do nosso País? Vocês
viram que vergonha nós estamos passando? Vocês
estão percebendo a guerra que temos que fazer para
superar isso? Eu preciso de vocês. Vocês, professores, precisam ir mais à escola. Vocês, prefeitos, governadores, precisam cuidar melhor da educação. Pais,
vocês precisam cuidar da educação dos seus filhos!”.
O Governo Federal assumiu o compromisso de
que daria todos os recursos necessários para que o
Brasil vencesse a guerra. Era a hora de a Presidenta
pedir sangue, suor e lágrimas, para que pudéssemos
vencer essa vergonha, essa guerra que temos que fazer contra a pobreza de desenvolvimento humano, ao
lado da riqueza de desenvolvimento econômico. Mas
ela preferiu outro caminho. Por quê? Porque prefere
vender ilusão a enfrentar a realidade. Prefere passar
a ideia de que está bem a mostrar que as coisas não
vão bem. E quem passa ilusão não melhora a realidade. A realidade só é melhorada por quem assume a
tragédia, define as metas e usa os recursos para chegar aonde a gente quer. Enquanto o Brasil preferir a
ilusão de que já foi pior, nós não vamos melhorar, não
vamos melhorar suficientemente.
É pena, muita pena que o Governo brasileiro,
que a Presidenta Dilma não tenha aproveitado este
momento para reconhecer a tragédia que vivemos,
para oferecer um caminho, uma alternativa, para que,
dentro de alguns anos, pudéssemos sair da vergonhosa 85ª posição! Ou seja, 84 países, alguns muito
pequenos, alguns muito pobres, estão em posição
melhor que a brasileira.
A Presidenta não aproveitou a oportunidade para
dizer que essa é uma realidade, para reconhecer as dificuldades, inclusive pedindo desculpa pelo seu tempo,
mas deixando claro que a culpa não é desse Governo
somente. Aliás, a culpa não é só de governo, a culpa
é de uma realidade social e econômica. E a culpa não
é só desse Governo, mas é da história de 500 anos.
Em vez de aproveitar isso e cumprir o papel de
estadista, conduzindo-nos, pedindo sangue, suor e
lágrimas, para superar as dificuldades, em nome das
nossas crianças e do nosso futuro, preferiram vender
a ilusão de que as coisas não estão ruins. Passaram
a ideia de que teria havia erro no cálculo, sem lembrar
que, mesmo que tivesse havido erro – e acho que não
houve –, teríamos partido do 85º lugar para o 69º lugar,
o que não é um grande salto.
Sr. Presidente, quero concluir, deixando aqui meu
lamento, minha tristeza. Eu estaria disposto a dar sangue, suor e lágrimas para que este País tivesse uma
posição melhor no IDH, mas a Presidenta não pediu
isso. Ela passou a ideia, Senador Randolfe, de que
está tudo ótimo, de que está tudo bem, de que estamos
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melhorando, de que basta ter paciência. É claro que,
se ela tivesse dito isso na Inglaterra daquela época,
ela não teria ganhado a guerra. Só ganhou a guerra
porque disse: as coisas não estão bem, preciso de
sangue, suor e lágrimas de cada cidadão e cidadã do
país. Assim, venceram a guerra. Nós vamos continuar
perdendo a nossa guerra, enquanto não assumirmos
os erros do passado, as inconsistências do presente
e a falta de ambições para o futuro.
Concluo, dizendo que, embora eu tenha falado
o tempo todo do Índice de Desenvolvimento Humano,
que é calculado com base na renda, na saúde e na
educação, o principal ponto que leva o Brasil lá para
baixo é a educação. Na renda, nós estamos lá em cima.
Se não fosse o PIB, estaríamos em centésimo lugar.
A renda levanta, a saúde mantém, mas a educação
puxa para baixo. Talvez fosse mais fácil resolver essa
situação, mas isso não será resolvido enquanto não
percebermos que o problema existe. Nenhum problema é resolvido se não se assume que ele existe, e
o Governo brasileiro tem preferido vender ilusões a
comprar as dificuldades que precisamos adotar, para
enfrentar o problema e resolvê-lo.
Sr. Presidente, essa é a minha fala, mas o Senador Randolfe pediu um aparte, que, com o maior
prazer, incorporo ao meu discurso.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Cristovam, quero comungar da preocupação
de V. Exª em relação aos números do IDH que ouvimos e que foram veiculados nesta semana. Primeiro,
não há alterações substanciais, pois continuamos na
mesma classificação que estávamos na última avaliação, embora tenha sido dito que, em alguns setores,
em alguns segmentos, notadamente na renda, como
V. Exª destaca, houve alguma melhoria. Isso significa
que pouco importa nós estarmos entre as dez economias do mundo, pouco importa nós sermos a quinta,
a sexta, a sétima ou a oitava economia do mundo, se,
concretamente, não há distribuição do conjunto da
riqueza, se a concentração da renda continua sendo
uma lamentável chaga na vida nacional. Senador Cristovam, quero concluir este aparte, citando o senhor,
citando uma obra sua. Nesse fim de semana, quero
comunicar que, no livro Reaja!, o senhor disse que se
inspirou em outra obra, Indignai-vos!, do filósofo francês.
Nesse fim de semana, fiz questão de ir atrás do livro
Indignai-vos! e entendi por que V. Exª nele se inspirou
para escrever Reaja!. Então, quero concluir este aparte
ao Cristovam, fazendo uma citação do Cristovam. No
livro Reaja!, V. Exª, Senador, diz algo com que concordo
plenamente. A lógica não pode ser “façamos um país
rico para melhorar a educação”, mas tem que ser o in-
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verso: façamos a educação, melhoremos a educação,
para, então, termos um país rico!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
Quero concluir, já que tenho algum tempo, lembrando alguns países que estão na nossa frente. E não
vou citar os primeiros, como Noruega, Austrália, Estados Unidos etc. Vou citar países como, por exemplo, a
Argentina, que está bem melhor do que a gente – está
no 45º lugar, e nós estamos no 85º lugar –; Seychelles,
umas ilhazinhas perdidas; Croácia, que acaba de sair
de uma guerra civil de muitos anos; Bahrein; Bahamas.
Sou até bom conhecedor de Geografia, mas há
países que estão em situação melhor do que a do Brasil
e que não sei onde ficam. Eu vou mostrar aqui. Estão
na frente do Brasil a Bielorússia – é claro que conheço
–; o Uruguai; Montenegro, um pedacinho que também
estava em guerra civil até pouco tempo, porque fazia
parte da velha Iugoslávia. Sabiam que existe um país
chamado Palau? Pois esse país está na 52ª posição,
e nós estamos no 85º lugar. Eu confesso que, com todos meus conhecimentos de Geografia, não sei onde
fica Palau. Todos estes estão na nossa frente: Kuwait,
Rússia, Romênia, Bulgária, Arábia Saudita, Cuba.
Cuba, com todas as dificuldades, está na posição 58,
e nós estamos na de número 85. Também estão na
nossa frente: Panamá; México; Costa Rica; Granada;
Sérvia, outro país em guerra; Malásia; Líbia; Antígua;
Trinidad e Tobago; Cazaquistão; Albânia; Venezuela –
falta muito –; República Dominicana; Geórgia; Líbano;
São Cristovão – confesso que, apesar do nome, eu
não sabia qual era esse país –; Irã; Peru; Ucrânia; Macedônia; Maurícius; Bósnia; Azerbaijão; São Vicente e
Granadinas – não tenho a menor ideia de qual é a sua
capital –; Omã; Jamaica. Depois, chega-se ao Brasil.
É possível uma coisa dessas? É possível não
reconhecer que é uma tragédia essa posição? E o
Governo prefere dizer que as coisas não estão mal,
que as coisas estão bem, que nós estamos melhorando e que a guerra já está ganha a pedir a todos nós
sangue, suor e lágrimas, para vencer a guerra contra
essa vergonha que é o desenvolvimento humano degradante que nós temos.
Lamento que, vivendo ilusões, o Governo está
passando ilusões. E, vivendo de ilusões, nós não saímos para uma realidade melhor.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o
Sr. João Vicente Claudino, 4º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ataídes Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador Cristovam, como sempre, seu
discurso é de muita valia. Dessas informações, o povo
brasileiro carece muito. O povo brasileiro precisa de
informações. Parabenizo-o por esse belo discurso!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra, o Senador João Vicente Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB
– PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Ataídes Oliveira, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, eu quero fazer alguns registros com relação ao meu Estado que têm levado ao
nosso povo extrema preocupação.
De sábado passado para cá, se nós formos abrir
os jornais que circulam em Teresina, observamos – parece uma coisa repetitiva – que em todas as manchetes
e para os articulistas, para os jornalistas mais lidos da
nossa capital do Estado do Piauí o assunto é um só:
a seca. No Diário do Povo, de sábado: “Seca triplica
preços de frutas e verduras”. Essa é a realidade que
tem ocorrido no Estado do Piauí. Se virmos as matérias publicadas, a angústia, a preocupação do nosso
povo... No editorial do jornal está: “Descaso com o povo
do Piauí”. Fala de seca. E essa matéria traz um dado
impressionante, estarrecedor.
Talvez, como V. Exª tem insistido sempre no discurso e na defesa das atitudes transparentes, em 2004
essa matéria se referia à CPRM. De 2004 para 2005
a matéria mostra um levantamento dos poços artesianos perfurados no Estado do Piauí. Até para tentarmos
atualizar esses dados, entramos em contato com a
CPRM, que nos disse que está finalizando por esses
dias a atualização desses dados, mas a diferença dos
números é muito pequena. São dados estarrecedores!
No Piauí, há 16.154 poços em operação; há 4.415
poços perfurados, mas não instalados. Quer dizer, não
há bombas para puxar a água, mas estão lá, perfurados.
Às vezes são perfurados em locais que nem possuem
energia. Vemos aí a falta de planejamento ao perfurar
um poço, no afã de resolver o problema de água numa
determinada região do Estado. Dois mil e vinte e quatro paralisados. Foram perfurados, tentaram instalar,
mas estão sem utilidade; 2.885 poços sem nenhuma
informação. Sabem que foram perfurados, mas não
sabem em que situação se encontram. Mil duzentos e
seis poços perfurados e já obstruídos. Não servem. Ou
foram malperfurados, malconstruída a sua perfuração,
mas não estão servindo para nada. Vinte e sete poços
foram perfurados, e se detectou que a água não servia
para uso humano nem animal, tamponados. Duzentos
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e trinta e sete poços já secos. Perfuraram, houve uma
vazão muito baixa, vindo a secar também por falta de
chuva. E 101 abandonados.
Se estamos aqui para falar da situação do Estado, Senador Ataídes, é porque temos visto o clamor
do povo do Piauí, andando pelo Estado, e eles não
se cansam de dizer que a seca que está presente no
Piauí, há praticamente dois anos, é a maior dos 512
anos de Brasil. Quinhentos e doze anos!
Nós estamos vendo o povo do Piauí sofrer. Estamos vendo o povo do Piauí clamar por determinados
investimentos que venham realmente, principalmente
na região do semiárido do Estado do Piauí, a dar a
ele condição de sobreviver, de ter a verdadeira convivência, numa região em que nós sabemos que a seca
não é um fato inesperado. Ela ocorre, e ocorre com
certa constância. O semiárido tem uma cultura própria, tem uma atividade econômica vocacionada para
as dificuldades, mas também para a capacidade, em
determinados segmentos, de produzir.
Por exemplo, a ovinocaprinocultura, hoje, está
praticamente se dizimando, e o Piauí investiu tanto,
tornou-se um dos maiores produtores do Brasil no
melhoramento genético. Hoje, você não encontra, em
nenhum canto no Piauí, animais de baixa qualidade
genética. Hoje, há uma linhagem, dentro da ovinocaprinocultura, muito boa no Estado do Piauí, o que era
diferente há 10, 15 anos. Mas nós vemos relatos de
feiras onde a grande atividade de um Município...
Eu conversava com um ex-prefeito de uma cidade do semiárido piauiense, chamada Paulistana, que
é uma cidade importante e referência econômica. Ele
me dizia, na semana passada: “Senador, até dezembro, três ou quatro meses atrás, na feira de Paulistana – que congrega ali as atenções, fica na divisa com
Pernambuco, a caminho de Petrolina; congrega uns
dez Municípios do Piauí mais uns dois ou três Municípios de Pernambuco –, nós tínhamos normalmente a
comercialização de 5 mil animais ovinocaprinos”. No
mês passado, na feira da semana retrasada, não deu
mais do que 600, porque o rebanho está sendo dizimado. Dizimado por duas situações: dizimado porque
o pequeno produtor não tem condição de sustentar
nem ele, imaginem o seu rebanho! Segundo, porque
ele, para sobreviver, tem que sacrificar o rebanho para
se manter vivo.
Então, esse é o retrato que nós encontramos na
grande maioria dos Municípios do Piauí.
Do mesmo modo, eu encontrava uma pequena
comerciante do Município de Picos, que é um Município central – é a terceira maior cidade do Estado do
Piauí –, que ia às cidades vizinhas para comercializar
e comprar ovos para vender no seu comércio, no seu
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supermercado. Numa cidade próxima, ela normalmente
tinha, como nós chamamos lá, a galinha caipira, tão
apreciada por nós, nordestinos. Ela conseguia fornecedores, pequenos produtores que forneciam, facilmente, 500 dúzias de ovos por semana. Ela me disse
que, na semana passada, indo aos mesmos lugares,
não conseguiu 150.
O fato é da mesma natureza. Essa é a realidade
que está sendo relatada por todas essas matérias, por
todos esses jornalistas.
O jornalista Arimatéia Azevedo, conceituado, num
editorial de domingo agora, coloca: “O quadro é de miséria”. E relata que a cidade de São Francisco de Assis do Piauí – talvez, agora, com a inspiração do Papa
Francisco, caiam sobre essa cidade melhores notícias,
como a chuva – é uma cidade extremamente seca.
Eu mesmo, estamos colocando uma emenda
para que se faça uma pequena adutora numa barragem lá localizada, para tentar suprir a cidade. Não é
mais na zona rural que falta água, não, mas na zona
urbana também. Nessa cidade, na zona urbana, se
não houvesse um santo homem lá, que é o Padre Geraldo, um homem devotado ao semiárido piauiense,
já foi pároco em Simplício Mendes, hoje está em São
Francisco de Assis... Ele tem, com suas ações, melhorado a vida daquele povo e diminuído o sofrimento
daquela população.
Vemos, aqui, no jornal Diário do Povo, do Zózimo
Tavares, que é também um jornalista respeitado, de
terça-feira, dia 12 de março, matéria que não é diferente: “A seca se alastra no Piauí”.
A seca está presente na nossa notícia diária,
cotidiana.
No ano passado – V. Exª, que é representante do
Tocantins, que tem um Cerrado extremamente produtor –, nós vimos, no Piauí, uma cena interessante: no
semiárido, nós temos a maior seca, como eu disse,
desde que o Brasil foi descoberto. Só que, no nosso
Cerrado, o maior índice de produtividade, mas essa
seca, por perdurar tanto tempo, já começou a atingir
o nosso cerrado este ano.
Nessas matérias, nós vimos o Prefeito de Bom
Jesus. No nosso Cerrado, há duas cidades extremamente importantes, que são Bom Jesus e Uruçuí, cidades que servem de base, onde ficam os limites leste
e oeste do nosso Cerrado. Mas, aqui, o jornal Valor
Econômico transpôs já a fronteira do Piauí: “Estiagem
severa prejudica produção de grãos no Piauí”. E faz um
relato de quem está lá, produzindo. Diz que, além da
falta de infraestrutura para a produção do nosso Cerrado, também agora o clima começa a afetar. Nossa
economia já está bastante afetada no nosso semiárido.
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Buscando, encontramos aqui, no Portal GP1:
“Sindicato [de uma cidade chamada Piripiri; isso foi
domingo] anuncia perda de 100% da plantação”. Cem
por cento. Perdeu-se tudo.
“Produtores de caju no Piauí perdem 80% da
safra.”
O Piauí é o maior produtor de caju do Brasil. Todo
mundo acha que é o Ceará, porque o Ceará é mais
sabido. Ele compra o nosso caju, exporta a castanha
e se torna o maior exportador de castanha do Brasil.
E todos acham que o Ceará é o maior produtor, mas
está-se vendo que aquele também não vai ter muito o
que exportar, porque, se se perdem 80% da produção,
até em relação à mercadoria para exportação vai haver
dificuldade para os compradores do exterior.
Quanto à apicultura – o Piauí é o terceiro produtor
nacional silvestre de mel –, se não fossem algumas
áreas de reflorestamento de eucalipto, em que estão
sendo feitas experiências para se levarem as colmeias
para que as abelhas produzam... Não está existindo
mais árvore nativa, como o marmeleiro, para que as
colmeias aproveitem a floração e produzam. Toda a
cadeia produtiva do mel, principalmente na grande
região de Picos, está afetada com prejuízo imenso.
Este foi um artigo que saiu hoje, de um articulista,
o Sr. Deusval Lacerda de Moraes, que diz: “Dor, sofrimento e desolação do sertanejo”, do sertanejo nosso,
piauiense. E ele começa aqui a lembrar-se desde as
composições de Luiz Gonzaga, que, no ano passado, teve o seu centenário. Lembrava-se aqui de uma
música de Patativa do Assaré, Triste Partida, que diz:
Setembro passou
Outubro e Novembro
Já tamo em Dezembro
Meu Deus, que é de nós,
Meu Deus, meu Deus
Assim fala o pobre
Do seco Nordeste
Com medo da peste
Da fome feroz
[...]
Sem chuva na terra
Descamba janeiro,
Depois fevereiro
E o mesmo verão
Meu Deus, meu Deus
É o que está acontecendo no Piauí. Passa mês,
entra mês, sai mês, e a chuva não vem. Não vem para
sustentar nenhuma produção. Vem esporadicamente,
sem continuidade. Esse é o retrato.
Eu assisti a uma reportagem do Piauí Rural, em
que já há preocupação com a migração do piauiense
para outros Estados. O próprio censo do IBGE de 2010
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coloca o piauiense, naquele levantamento, como o cidadão do segundo Estado cujo povo mais migra para
outros Estados. O povo piauiense. Antes, já houve outros Estados cuja população mais migrava.
Aqui ele lembra música do Luiz Gonzaga e de
Patativa do Assaré que diz o seguinte:
Eu vendo meu burro,
Meu jegue e o cavalo
Nóis vamo a São Paulo
Viver ou morrer
Ai, ai, ai, ai
Nóis vamo a São Paulo
Que a coisa tá feia
Por terras alheia
Nóis vamo vagar
É isto o que eles vão fazer: vagar. Ou, na palavra normal nossa, no jargão nosso, “aventurar-se” em
São Paulo.
Eu fico aqui imaginando. Sei que a Presidente
Dilma e o Governo lançaram o Bolsa Estiagem. Mas
o Bolsa Estiagem é para onde não houve o sustento
da atividade econômica, da microatividade econômica.
É para os agricultores familiares ou para os pequenos
produtores do Nordeste superarem uma dificuldade
momentânea. Mas é preciso muito mais. Daqui a pouco
a Presidente e o Governo vão ter que lançar o “bolsa
reconstrução”, a reconstrução da atividade econômica,
porque não vai haver mais com o que se sustentar lá.
O nordestino não quer essa benesse. Ele quer a
mão estendida, para que ele possa produzir e construir com o seu próprio suor, mesmo com dificuldade,
a atividade que ele aprendeu a fazer. Isso passa hereditariamente de pai para filho. E aqueles que ainda
estão lá não querem sair do seu torrão, do seu recanto,
mas querem continuar investindo, para ali construir a
sua condição de vida, a sua qualidade de vida, porque
foi ali que ele plantou seu sonho.
Então, Sr. Presidente, eu queria, aqui, nesta tarde,
vendo esse sofrimento, que está em todos os recantos
– no Piauí, há 224 Municípios, e acredito que cerca de
200, pelo menos isso ou mais do que isso, já decretaram estado de calamidade –, dizer que é preciso um
olhar mais preciso para que haja, verdadeiramente,
políticas públicas a fim de que, num momento como
esse, que é sazonal, que sabemos que chega, estejamos mais preparados para enfrentar essas situações.
Por último, Sr. Presidente, eu queria apenas registrar aqui que, na quinta e na sexta-feira, visitou o
Piauí o Ministro Garibaldi Alves. Na quinta-feira ele
recebeu o título de Cidadão Piauiense, muito justo,
pela atuação no Ministério da Previdência em nosso
Estado, que tem, no plano de expansão, instalado diversas agências no Estado do Piauí.
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O Estado do Piauí é extremamente grande. Pode
não parecer, mas se somarmos Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, é o Piauí:
de uma ponta a outra, 1.500 quilômetros. Há cidades
no extremo sul do Piauí, como Cristalândia do Piauí,
a 680 quilômetros de Brasília e a 960 quilômetros de
Teresina. Extremamente grande o Estado do Piauí.
Às vezes as pessoas não se apercebem disso. Os
prefeitos do extremo sul vêm ao meu encontro aqui
em Brasília e não vão a Teresina, porque é mais fácil
chegar a Brasília.
O Ministério da Previdência deu sorte. No início
desse plano de expansão, esteve à frente o Ministro
José Pimentel, que é piauiense. Representa o Ceará,
mas é piauiense de Picos. E agora o Ministro Garibaldi,
que se tornou também um piauiense. Muito justo, um
título concedido e aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo Deputado e Presidente Themístocles Filho.
Acompanhei o Ministro Garibaldi à cidade de
Esperantina. Foram inauguradas mais três agências.
Isso diminui o sofrimento do povo, que tinha que se
deslocar por muitos e muitos quilômetros para buscar
seu benefício ou fazer perícia médica. Agora, com essa
rede que está sendo distribuída no Piauí, no final da
gestão do Ministro José Pimentel e início ou metade
da gestão do Ministro Garibaldi, mais doze agências
foram instaladas e há previsão de outras agências. A
cobrança das pessoas tem sido grande, tanto para
Deputados como para nós, Senadores.
Faremos gestão junto ao Ministério para que
mais agências sejam instaladas, dentro dos critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência, a fim de
dar conforto a essas pessoas que tanto contribuíram,
que doaram seu suor para a construção de um futuro
melhor e que neste momento precisam de um descanso remunerado, como a aposentadoria, a fim de que
sejam, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, bem atendidos pelo Ministério da Previdência.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB
– PI) – Eu tinha que registrar, de um lado, um fato que
nos aflige e preocupa; de outro, agradecer ao Ministro
Garibaldi e a todo o corpo do Ministério da Previdência a atenção que têm dado à expansão das agências
do INSS e a atenção ao trabalho da Previdência no
Estado do Piauí.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Muito obrigado, Senador João Vicente
Claudino.
Com a palavra, o sábio e jovem Senador Randolfe
Rodrigues, pelo PSOL.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)
– Meu caríssimo Presidente, meu muito obrigado às
suas palavras elogiosas.
Srªs e Srs. Senadores, todos que nos assistem
pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, na
semana passada, a Igreja Católica escolheu seu novo
comandante, dirigente, escolheu seu principal dirigente.
O Papa Jorge Bergoglio, ao ser escolhido, traz na sua
escolha um conjunto de simbologias que considero
importante aqui destacar.
E faço questão, Sr. Presidente, de trazer para o
plenário artigo publicado no Jornal do Brasil do querido e caríssimo Leonardo Boff, teólogo da libertação e
principal referência à Teologia da Libertação, falando
sobre a escolha do Padre Francisco.
Diz Leonardo Boff:
Nas redes sociais havia anunciado que o futuro papa iria se chamar Francisco. E não
me enganei. Por que Francisco? Porque São
Francisco começou sua conversão ao ouvir o
Crucifixo da capelinha de São Damião lhe dizer: ”Francisco, vai e restaura a minha casa;
olhe que ela está em ruinas” (São Boaventura,
Legenda Maior II,1).
Francisco tomou ao pé da letra estas palavras
e reconstruiu a igrejinha da Porciúncula, que
existe ainda em Assis, dentro de uma imensa
catedral. Depois entendeu que se tratava de
algo espiritual: restaurar a “Igreja que Cristo
resgatara com seu sangue” (op.cit). Foi então
que começou seu movimento de renovação
da Igreja, que era presidida [na época] pelo
papa mais poderoso da história, Inocêncio III.
Começou [Francisco] morando com os hansenianos e de braço com um deles ia pelos
caminhos pregando o evangelho em língua
popular e não em latim.
É bom que se saiba que Francisco nunca foi
padre mas apenas leigo. Só no final da vida,
quando os papas proibiram que os leigos pregassem, aceitou ser diácono [sob] à condição
de não receber nenhuma remuneração pelo
cargo.
Por que o cardeal Jorge Mario Bergoglio escolheu o nome de Francisco? A meu ver foi exatamente porque se deu conta de que a Igreja
[atualmente] está em ruínas pela desmoralização dos vários escândalos que atingiram o
que ela tinha de mais precioso: a moralidade
e a credibilidade.
Francisco [portanto] não é um nome. É um
projeto de Igreja, pobre, simples, evangélica
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e destituída de todo o poder. É uma Igreja que
anda pelos caminhos, junto com os últimos; que
cria as primeiras comunidades de irmãos que
rezam o breviário debaixo de árvores junto com
os passarinhos. É uma Igreja ecológica que
chama a todos os seres com a doce palavra
de “irmãos e irmãs”. Francisco se mostrou obediente à Igreja dos papas e, ao mesmo tempo,
seguiu seu próprio caminho com o evangelho
da pobreza na mão. Escreveu o então teólogo Joseph Ratzinger: ”O não de Francisco
àquele tipo imperial de Igreja não poderia ser
mais radical, é o que chamaríamos de protesto profético” (em Zeit Jesu, Herder 1970, 269).
Ele não fala, simplesmente inaugura o novo.
Creio que o papa Francisco tem em mente
uma Igreja assim, fora dos palácios e dos
símbolos do poder. Mostrou-o ao aparecer em
público. Normalmente os papas, e Ratizinger
principalmente, punham sobre os ombros a
mozeta, aquela capinha, cheia de brocados e
ouro, que só os imperadores podiam usar. O
papa Francisco veio simplesmente vestido de
branco. Três pontos são de ressaltar em sua
fala inaugural, e são de grande significação
simbólica.
A primeira: disse que quer “presidir na caridade”. Isso desde a Reforma e nos melhores
teólogos do ecumenismo era pedido. O papa
não deve presidir como um monarca absoluto,
revestido de poder sagrado como o prevê o direito canônico. Segundo Jesus, deve presidir
no amor e fortalecer a fé dos irmãos e irmãs.
A segunda: deu centralidade ao Povo de Deus,
tão realçada pelo Vaticano II e posta de lado
pelos dois papas anteriores em favor da Hierarquia. O papa Francisco, humildemente, pede
que o Povo de Deus reze por ele e o abençoe. Somente depois, ele abençoará o Povo
de Deus. Isto significa: ele está aí para servir
e não para ser servido. Pede que o ajudem
a construir um caminho juntos. E clama por
fraternidade para toda a humanidade, onde
os seres humanos são se reconhecem como
irmãos e irmãs mas [não] atados às forças da
economia.
Por fim, evitou toda a espetacularização da
figura do papa. Não estendeu os braços para
saudar o povo. Ficou parado, imóvel, sério e
sóbrio, diria, quase assustado. Apenas se via
a figura branca que olhava com carinho para a
multidão. Mas irradiava paz e confiança. Usou
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de humor falando sem uma retórica oficialista.
Como um pastor fala aos seus fiéis.
Cabe por último ressaltar que é um papa que
vem do Grande Sul, onde estão os pobres da
Humanidade e onde vivem 60% dos católicos.
Com sua experiência de pastor, com uma nova
visão das coisas, a partir de baixo, poderá reformar a Cúria, descentralizar a administração
e conferir um rosto novo e crível à Igreja.
Sr. Presidente, na verdade, a escolha, por parte
do Colégio de Cardeais, do Papa Francisco, a escolha de Jorge Bergoglio traz, de fato, um conjunto de
simbolismos.
O primeiro dos simbolismos é a escolha do Papa,
de não ter sido escolhido um papa eurocêntrico, não
ter sido escolhido um papa europeu. Que profundo
significado! Ele poderia ser latino-americano, poderia
ser africano, ambos dialogariam com o canto do Planeta onde está a maioria dos pobres, com o canto do
Planeta, o hemisfério sul, o hemisfério sul da Latino
América, o hemisfério sul da África, com o canto do
Planeta onde estão as maiores e enormes desigualdades, com o canto do Planeta onde está a maior
concentração da riqueza nas mãos de poucos e a
maior concentração da miséria nas mãos de muitos.
Independente de qualquer outra conotação, somente
a escolha de um papa do hemisfério sul do Planeta,
mais do que um papa latino-americano, traz o significado de ser um papa que vem dos explorados. Um
papa que conhece e reconhece o sofrimento concreto
de um povo ao longo dos séculos.
O segundo significado é por ter sido um papa
latino-americano. E o primeiro papa latino-americano
da história traz o legado de um papa que vem de um
continente que nasceu sob a égide da exploração da
espada. Por assim dizer, o continente latino-americano é ocupado e colonizado sob as bênçãos da cruz e
sob o poder da espada. Índios são mortos, povos são
destruídos, africanos são segregados de sua família. E esse papa vem deste continente, que tem esse
símbolo de ter sido exatamente um continente erguido sob a égide da exploração, inclusive com a outrora
autorização da Igreja.
O segundo símbolo fundamental e importante é
que é um papa jesuíta. Os jesuítas, que têm um papel
tão importante na Latino América, os jesuítas que foram fundamentais no Concílio Vaticano II e os jesuítas
que propagandearam pela Latino América a Teologia
da Libertação, que, mais do que teologia de libertação,
é a ideia de teologia dos pobres, é a ideia de uma teologia que compreende a Igreja e o seu principal compromisso. E este é o principal compromisso da Igreja,
ou seja, o compromisso com os pobres.
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A escolha de um Papa jesuíta está lá no Evangelho, na célebre passagem de Mateus (cap. 19, versículo 24), que diz que é mais fácil passar um camelo
pelo fundo do buraco de uma agulha do que entrar um
rico no reino de Deus.
A escolha pelos pobres está presente no Evangelho, a escolha pelos pobres está presente no começo
da Igreja. É a Igreja fundada sob a ética cristã, que se
inicia rebelde, inclusive rebelde contra o grande império de então, o Império Romano; inclusive rebelde
subvertendo esse prédio e não sucumbindo, realizando
as suas reuniões, as suas missas, nas catacumbas e
reiterando o nome de igreja, mas não igreja como instituição sacrossanta, todo-poderosa, que tem origem
formal a partir do Conselho de Nice, no século III da
era cristã, e com assimilação, por parte do Império Romano, da Igreja como sua religião oficial. Não é essa
a igreja que é suscitada pela escolha do Evangelho e
pela igreja inicial, a igreja das catacumbas.
A igreja das catacumbas vem de ecclesia, do
grego: comunidade. A igreja que se reunia nas catacumbas partia de um princípio, primeiro, elementar: era
a comunidade que se reunia, e a vida dessa ecclesia
era em comunhão, como muito bem diz Leonardo Boff
no artigo que acabei de ler.
A escolha de Francisco é dentro desse... São
Francisco de Assis surge questionando a igreja que
começava a se estabelecer como instituição. A visão
de São Francisco era a visão do crucifixo, que falava
com ele e dizia: “Vai e reconstrói a minha igreja. Vai e
deixa claro que o que prego é uma igreja que escolha
os pobres e que possa agir pelos pobres”.
A terceira grande simbologia é a escolha de Bergoglio de ter Francisco como nome, de ser o primeiro
a ter como referência São Francisco, com todos os
legados que isso representa, a ideia, na Igreja cristã,
de São Francisco.
São Francisco é aquele que faz a escolha clara pelos pobres, que não frequenta os palácios dos
imperadores e que se recusa, como filho e representante de Deus, a usar as vestes que separam a Igreja
do seu povo. Mais que isso, essa escolha tem uma
sinalização claramente de uma necessidade atual do
mundo: a necessidade da defesa do meio ambiente. É
o São Francisco do passado que fala da reconstrução
da Igreja, que extrata irmão sol e irmã lua, que trata
os animais como irmãos, que diz que deve se amar a
Deus, mas não se pode amar a Deus se também não
amar a sua criação.
Essas duas simbologias também são bem atuais,
no mundo em que vivemos claramente a escolha dos
ricos, a escolha pela riqueza, em que a Igreja, principalmente ultimamente, tem se burocratizado e tem se
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distanciado muito do povo. E um mundo atual onde
nunca, na história humana, concretamente, destruiu-se
tanto o meio ambiente. Não à toa a imagem de um padre que também faz referência a São Francisco retoma
a necessidade atual de a Igreja ter um concreto compromisso com a preservação do meio ambiente. Isso
conflita, inclusive, com posições que assumimos aqui
no Congresso Nacional. Quando votamos um Código
Florestal que claramente foi votado e apresentado aqui
para atender aos interesses do agronegócio nacional
e para prejudicar a preservação ambiental em nosso
País, nós estamos atentando contra uma obra da criação divina. A obra do Deus deve ser reverenciada tanto
quanto a reverência que nós devemos fazer a Deus.
Este Padre, Bispo de Roma, designado na semana passada, com tantos significados, e assumindo,
como se não bastassem os significados da sua designação, a designação de Francisco… Espero e quero
acreditar que esse conjunto de simbologias dialogue
com o mundo atual.
Nós precisamos muito, Sr. Presidente, do diálogo.
Nós precisamos do diálogo, primeiro, para compreender que vivemos – e a Igreja tem a obrigação cristã e
histórica de apontar isso – em um mundo de desigualdades e apontar concretamente que o que um norte-americano, um estadunidense consome em um dia,
em alimentos, corresponde ao que um africano leva
um ano para consumir. Desigualdades tão antagônicas como essa é dever histórico de a Igreja apontar.
Espero que a indicação do Papa Francisco seja
também um símbolo para a reconstrução e retomada
do diálogo e da necessária aproximação da Igreja com
os oprimidos e com os pobres. Ao contrário do que vi
ser repercutido, do que vi ontem em alguns jornais, a
torcida de que a escolha de um Papa latino-americano
significaria exatamente uma espécie de novo Wojtyla,
um novo Karol Wojtyla, um novo Papa João Paulo II,
que, dizem, um dos argumentos de sua designação no
passado, teria sido para articular a queda da chamada
Cortina de Ferro, do que estava em curso na União
Soviética, na Polônia.
Da mesma forma, alguns jornais repercutiram
ontem que a escolha de um Papa latino-americano
seria para apontar um necessário contraponto ao processo que está em curso na América Latina. Não vejo,
não acredito, não aceito e não me parece que é essa
a simbologia.
Ao se escolher um Papa latino-americano, que
escolhe a denominação de Francisco, que significa a
sua aproximação com os pobres e o compromisso da
Igreja com os pobres e a preservação ambiental, atual e necessária para o mundo moderno, ao contrário
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do que é dito, se está dialogando com processos que
estão em curso na América Latina.
Porque o que está em curso... Ainda há pouco foi
lido, o Senador Cristovam utilizou a tribuna para fazer
a leitura dos lamentáveis números do IDH de nosso
País, da localização do IDH de nosso País neste mês,
e apontou que, dentre os países que estão à frente em
Índice de Desenvolvimento Humano, se encontram
Venezuela, Cuba e Bolívia.
É bom que se diga aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
E falo isso já para concluir, Sr. Presidente, é bom que
se diga aqui, concretamente, que Bolívia e Venezuela
melhoraram seus IDHs nos últimos dez anos. É fundamental que isso seja dito.
Então, ao contrário do que é apregoado, a indicação de um Papa que tem a escolha pelos pobres
significa fortalecer processos que estão em curso;
que erradicam o analfabetismo, como erradicaram na
Bolívia, que diminuíram a mortalidade infantil, como
tem diminuído no Uruguai, como tem diminuído na
Venezuela, como tem sido reduzida a níveis quase a
zero em Cuba.
Então, significa que tudo conspira a favor de nós
construirmos o mundo, e esse é o significado central,
parece-me, a escolha de um Papa que no seu nome
já define qual é a sua opção preferencial pelos pobres.
Significa fortalecer processos...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ...de Estados nacionais que estão em curso que erradiquem o analfabetismo, que promovam igualdade
social. Significa dizer – e esse me parece que é o grande sinal que a Igreja dá com a escolha com o Papa
Francisco – que não são os ditames do mercado e do
capital que podem prosperar em primeiro lugar, mas,
sim, a escolha sempre pelos pobres e pela construção
de um mundo de igualdade e de justiça social. Fazendo
isso, a Igreja se aproxima cada vez mais dos mandamentos cristãos e da sua escolha original: a escolha
pelos pobres, pelos oprimidos.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente
Claudino, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador
Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador)  Sr. Presidente, Senador João Vicente Claudino, do Estado do
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Piauí, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, antes de iniciar minha fala, eu queria fazer aqui um
agradecimento e registrar a presença do ex-Senador
Milton Cabral, pelo Estado da Paraíba, ex-Governador
também, Deputado, Prefeito, que veio para a sessão de
homenagem, logo mais, em memória ao ex-Senador e
também, ex-Governador, Prefeito, Deputado Estadual
e Deputado Federal Ronaldo Cunha Lima, que pertenceu ao meu partido – que tenho a honra de presidir
neste momento, juntamente com o Presidente Temer,
Vice-Presidente da República.
Ronaldo Cunha merece esta homenagem, mesmo que o seu grupo, hoje, esteja militando contra o
nosso grupo político na Paraíba. Foi um homem de
respeito e engrandeceu o PMDB nos momentos mais
difíceis da vida do nosso País, na ditadura militar. Ronaldo Cunha Lima era a trincheira do PMDB no Estado
da Paraíba, em Campina Grande, João Pessoa e por
que não dizer em todo o Estado da Paraíba. Por isso,
é uma homenagem muito justa. Certamente estará
aqui o seu filho Cássio Cunha Lima, que também foi
Prefeito e Governador.
Portanto, nossos agradecimentos à presença do
ex-Senador Milton Cabral.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é comum
ouvir e ler nos mais diversos veículos de comunicação que a carga tributária no Brasil é uma das mais
altas do mundo.
O problema não está em termos esse enorme
peso sobre os contribuintes, mas na forma injusta como
ele está distribuído, pois um dos princípios da tributação é que quem tem mais deve pagar mais, ou seja,
deve-se tratar desigualmente os desiguais.
Por isso, Sr. Presidente, os itens que são básicos
e servem à sobrevivência do cidadão, independentemente de sua renda, devem receber um olhar especial
dos agentes públicos no sentido de terem diminuídos
os impostos que sobre eles incidem. Essa medida
certamente contribuirá para a redução dos preços e
trará um alívio para as pessoas que estão nos níveis
socioeconômicos inferiores.
Mas a adoção das medidas que visem à desoneração dos itens da cesta básica, que afetam toda
a população, independentemente de classe social ou
econômica, não depende apenas do Governo Federal,
já que o maior peso dos tributos é estadual. Daí a necessidade de se ter criado um grupo de trabalho para
apresentar uma proposta convincente de qual a melhor
maneira de efetivar a desoneração sobre esses produtos destinados à sobrevivência do cidadão comum.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda no
mês de setembro do ano passado, a Presidenta Dilma
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Rousseff criou um grupo de trabalho a ser composto
por membros do Governo, do IPEA, do IBGE e dos
Estados, para estudar a desoneração da cesta básica. Pelo decreto, o grupo deveria propor a composição
da Cesta Básica Nacional, elaborar estudo relativo à
incidência de tributos federais e estaduais e formular
proposta de desoneração tributária sobre seus itens.
Uma das dificuldades para uma decisão definitiva em relação à tão desejada desoneração da cesta
básica, conforme declaração do Secretário- Executivo
do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, era que o
Governo aguardava a aprovação do Orçamento para
o ano de 2013 no Congresso Nacional. Barbosa afirmou, ainda no ano passado, que a decisão dependia
da expectativa de receita e da aprovação da emenda
de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que
abre espaço de R$20 bilhões para serem abatidos da
meta de superávit em novas desonerações.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o objetivo
do Governo com as desonerações é ajudar no combate à inflação e estender o benefício da redução de
tributos diretamente às camadas de mais baixa renda
da população. .
Felizmente, Sr. Presidente, no dia 8 de março,
aproveitando a comemoração do Dia Internacional da
Mulher, a Presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão, durante o qual
anunciou a retirada dos impostos federais incidentes
sobre todos os produtos da cesta básica.
O Governo Federal, através da Medida Provisória n° 609, de 2013, retirou a incidência de PIS/
Pasep-Cofins e de IPI de 16 itens essenciais para a
sobrevivência daqueles que têm menor renda: carnes
(bovina, suína, aves e peixes), café, açúcar, farinhas,
pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel
higiênico e pasta de dentes.
Espera-se que a queda dos preços desses produtos para o consumidor tenha um impacto positivo
na queda da inflação, que já começava a preocupar
os mais diversos setores da economia.
Mas, Sr. Presidente, essa política de redução dos
impostos está em curso – graças a Deus! –, porque
ninguém aguentava mais e não aguenta mais, Senador
Aloysio Nunes, pois é muito pesada a carga tributária.
A carga tributária brasileira é uma das mais altas do
mundo, mas ela começa a dar sinais de arrefecimento, começa a diminuir, com a diminuição do custo da
energia e, agora, com a desoneração da cesta básica.
Eu espero que o Pacto Federativo para a redução do ICMS, que em alguns itens chega a 35%, em
alguns Estados, o ICMS de energia, de telefonia, de
combustíveis, e tudo isso incide sobre a inflação e so-
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bre outras áreas da nossa economia... É muito alto, os
impostos estão muito altos.
Então, essa discussão que hoje está tomando
conta do País, principalmente com entre Governadores
das 27 Unidades da Federação, é salutar e muito importante. Amanhã mesmo, na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, estarão vários Governadores debatendo, com os membros da Comissão, a
redução da carga tributária e a quota única de ICMS,
que deve gerar em torno de 4%. Isso é um sonho, o
ICMS de 4% é um sonho. E aí poderemos começar
também a discutir alguns gargalos, alguns problemas
relacionados à perda dos Estados. Sei que hoje existe a briga dos royalties. Espero que essa briga, essa
guerra dos royalties, chegue a um bom termo e, que,
realmente, os Estados que têm direito adquirido não
venham a perder toda a receita que já estava programada, que já estava até contratada, como no caso do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Eles não deixam
de ter razão. Mas, por outro lado, todos os outros Estados também têm razão, porque precisam dessa receita
do petróleo. Se o petróleo é nosso, se o petróleo é do
povo brasileiro, logo tem de ser distribuído para toda a
população brasileira, para melhorar a educação, a saúde, a segurança pública dos outros Estados também.
Há de se encontrar um caminho. Já que o Governo Federal tem a maior bolo tributário do País, que
se encontre um caminho para compensar, como foram
compensados os Estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, quando foi modificada a tarifa do Imposto
de Importação. Eles tiveram uma perda significativa,
mas lá chegou a União socorrendo, se não me falha
a memória, com R$3 bilhões para Santa Catarina e
com valor equivalente para o Estado do Rio Grande
do Sul. Então que, agora, o Governo Federal também
encontre um caminho para ressarcir, para compensar,
os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Mas repito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: essa taxa de 4% de ICMS é um sonho, mas um
sonho que já se aproxima, um sonho que já não está
muito distante, e com isso quem vai ganhar é a população brasileira. Eu sei que, para os Estados menores, para os Estados de menor arrecadação, como o
meu Estado, o Estado de Rondônia, e outros, vai ser
um pouco difícil equacionar com a receita de 4% do
ICMS. Mas haveremos de encontrar um caminho para
que isso seja possível e que seja bom para o desenvolvimento do País.
O Governo, com essa importante medida da desoneração da cesta básica, abre mão de R$7,3 bilhões
ao ano em impostos: R$6,8 bilhões relativos à PIS/Cofins e R$572 milhões de IPI. Em 2013, estima-se que
a diminuição de receita atinja R$5,5 bilhões.
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Srªs e Srs. Senadores, enquanto não se consegue aprovar uma reforma tributária que torne o sistema
brasileiro mais racional e condizente com as finalidades
da Administração Pública, devemos louvar e incentivar
medidas como essa, que acabam por resultar em mais
justiça tributária. O que não podemos considerar justo
é que os impostos consumam uma parte significativa
da renda dos mais pobres, enquanto, para as camadas
de renda mais elevada, o peso dos tributos incidentes
sobre os bens que compõem a cesta básica pouco
significa. Para o rico, Sr. Presidente, os alimentos da
cesta básica não significam quase nada. É lógico que
eles têm que se alimentar – e nós queremos que toda a
população brasileira possa se alimentar de igual forma
–, mas não representa absolutamente nada, na renda
dos ricos, a cesta básica. Mas, na renda dos pobres,
sim. Para aquele que ganha um salário mínimo, para
aquele que vive com Bolsa Família do Governo Federal, a cesta básica pesa, e pesa muito.
Por tudo isso, a desoneração da cesta básica
foi, sem dúvida, um projeto muito importante para a
população brasileira. Felizmente temos um Governo
que prioriza o combate à pobreza e a melhoria dos
padrões de vida da população.
Falando em cesta básica, em produtos, em alimentos, Sr. Presidente, eu queria encerrar esta fala
fazendo aqui uma referência aos ministros que foram
empossados hoje e tive a satisfação de participar de
suas posses ainda há pouco, ali no auditório da Embrapa – outra grande empresa brasileira, que tem melhorado muito a nossa produção através da ciência, da
pesquisa e da inovação. Se o Brasil hoje bate recorde
em cima de recorde das safras agrícolas, é graças
também à pesquisa da Embrapa, ao grande trabalho
que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
tem feito no nosso País, e está emprestando essa
tecnologia para outros países, principalmente para os
países da África.
Mas estive, há poucos minutos – cheguei direto
aqui no plenário –, na transmissão de cargo do Ministro Mendes Ribeiro, grande gaúcho, grande brasileiro, que volta para a Câmara dos Deputados, porque
ele é Deputado Federal – ele fez um grande trabalho,
fez com que nós batêssemos mais um recorde de safra em nosso País. Ele sai de cabeça erguida, com a
consciência tranquila do dever cumprido e passa o
bastão para outro peemedebista, do nosso Partido, o
Deputado Antônio Andrade, de Minas Gerais. Ele sai
do Rio Grande do Sul e vem para Minas Gerais, dois
grandes Estados da nossa Federação.
Portanto, ainda há pouco, ocupou a pasta da Agricultura o Deputado Federal Antônio Andrade, Presidente
do PMDB no Estado de Minas Gerais, que deve se licen-
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ciar da Presidência e passar, agora, para o Deputado
Saraiva Felipe, que já foi Ministro da Saúde também.
De forma que é com grande satisfação que anuncio aqui, mas também com pesar, porque, apesar de
o Ministro Mendes Ribeiro ter feito um grande trabalho, ainda reluta com a doença a que foi acometido.
O Ministro Mendes Ribeiro está bem, está se recuperando e, repito, sai com a consciência tranquila do
dever cumprido.
Desejo sucesso ao novo Ministro da Agricultura Antônio Andrade, que ele possa dar continuidade
a esse trabalho gigante da agricultura e da pecuária
brasileira e que possa, nos próximos anos, continuar
a bater recordes e mais recordes de safra, porque o
Brasil precisa e o mundo também precisa que o Brasil
produza cada vez mais, porque, além de alimentar os
brasileiros, nós estamos também exportando muito e
alimentando grande parte da população mundial.
Era o que eu tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Parabenizo o Senador Valdir Raupp
pelo importante pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 168, DE 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art. 71, VII, da Constituição Federal
combinado com o art. 215, I, a, do Regimento Interno
do Senado Federal, solicito as seguintes informações
ao Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União:
- salário mensal fixo, gratificações, ajuda de custo e outros proventos, em novembro e dezembro de
2012 e janeiro de 2013, dos presidentes e diretores
das seguintes entidades:
(1) Confederação Nacional da Indústria – CNI;
(2) Confederação Nacional do Comércio – CNC;
(3) Confederação Nacional do Transporte – CNT;
(4) Confederação Nacional da Agricultura – CNA;
(5) Organização das Cooperativas Brasileiras
– OCB.
Justificação
Dentre outras atribuições, cabe ao Congresso
Nacional fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Como membro desta Casa particularmente preocupado com a questão do “custo Brasil” e da necessidade de maior controle social do chamado “Sistema S”,
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interessa-me saber como são aplicados os recursos
oriundos dos tributos recebidos.
Nesse contexto, a presente solicitação justifica-se pela possibilidade de que o custeio total ou parcial
das remunerações dos dirigentes das confederações
patronais aqui discriminadas esteja sendo financiado
com recursos do “Sistema S”.
Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 169, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o
PLS nº 332, de 2010, seja ouvida a CAE (Comissão
de Assuntos Econômicos) além das comissões constantes do despacho inicial de distribuição, por regular,
entre seus dispositivos, assuntos atinentes à compensação tributária.
Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador
José Agripino, Democratas/RN.
REQUERIMENTO
Nº 170, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o
PLS nº 332, de 2010, seja ouvida a CCJ (Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania) além das comissões constantes do despacho inicial de distribuição, por
regular, entre seus dispositivos, assuntos atinentes à
compensação tributária.
Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador
José Agripino, Democratas/RN.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. Bloco/PTB – PI) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 33 e 34, de 2013, do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção, respectivamente, do Projeto de Lei da Câmara nº
104, de 2012, com a Emenda oferecida pelo Senado;
e do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 280, de 2009.
São os seguintes os Ofícios:
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Of. nº 33/13/PS-GSE
Brasília, 14 de março de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada a
emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei nº
7.521, de 2010, do Poder Executivo (PLC nº 104/12),
que “Dispõe sobre a criação do Quadro de Oficiais de
Apoio – QOAp no corpo de Oficiais da Ativa do Comando da Aeronáutica e dá outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar Primeiro-Secretário.
Of. nº 34/13/PS-GSE
Brasília, 14 de março de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
o Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de
Lei nº 5.395, de 2009, do Poder Executivo (PLC nº
280/09), que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a formação dos
profissionais de educação e dar outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 100, de 2013, na origem, comunicando a
ausência do País da Senhora Presidente da República,
no período de 17 a 20 de março, para visita ao Estado
do Vaticano, por ocasião da Missa Inaugural do Pontificado do Papa Francisco.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 100
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei do País, no período de 17 a 20 de março de 2013,
para visita ao Estado do Vaticano, por ocasião da Missa
Inaugural do Pontificado do Papa Francisco.
Brasília, 15 de março de 2013. – Presidente Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Encerrou-se na última sexta-feira o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução nº 12, de 2013, do Senador Ricardo Ferra-
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ço, que altera o Regimento Interno do Senado Federal
para dispor sobre o comparecimento dos Ministros de
Estado das Relações Exteriores e da Defesa à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
Senado Federal, em periodicidade anual.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº
17, de 2009, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal, uma vez que o projeto supracitado também modifica a referida Norma Interna, seguindo, posteriormente,
à Comissão Especial da Reforma do Regimento Interno,
conforme a fala da Presidência de 2 de abril de 2008.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Esgotou-se na última sexta-feira o
prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Resolução
nº 13, de 2013, que suspende, nos termos do art. 52,
X, da Constituição Federal, a execução do inciso VI do
art. 14 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto de 1983.
Tendo sido apreciada em decisão terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. Bloco/PTB – PI) – O Sr. Senador Aloysio Nunes Ferreira
enviou discurso à Mesa, para ser publicado na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o modelo de concessão de rodovias proposto pelo governo petista faliu. Foi para o brejo.
As medidas recentemente anunciadas pelo Ministro Mantega, vão ganhando contorno legal na medida em que vão sendo publicadas no Diário Oficial.
As medidas evidenciam que o modelo de concessão de rodovias adotado pelo governo de plantão
foi por água abaixo.
A decisão de mudar o programa surgiu logo após
os leilões de dois trechos de rodovias terem sido cancelados por falta de empresas interessadas.
E por que os supostamente interessados não
apareceram?
Não aparecerem porque o PT sempre foi contra a
desestatização e quando resolveu entrar no processo,
tendo em visto o esgotamento da gestão pública nesse
segmento, fez mal. E muito mal feito.
O que se pretendia na verdade era contrapor ao
modelo anterior, mesmo não tendo definido o modelo
que fosse mais eficiente que aquele.
O modelo petista parte do princípio da adoção
da menor tarifa. Ora. Quem não quer transitar por uma
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rodovia de boa qualidade com custo baixo. Claro que
todos nós queremos.
Mas essa sistemática não garante o equilíbrio
econômico-financeiro das concessionárias. E ninguém
é louco para entrar num empreendimento que envolve
um volume de recursos elevados e com longo prazo
de maturação para ter prejuízo.
Os integrantes do atual governo apontavam que
no modelo antigo, o retorno dos investimentos em
15%, era o responsável pelos altos valores do pedágio.
A nova roupagem das concessões petistas eleva
a taxa de retorno dos investimentos das concessionárias, que no caso das rodovias era de 5,5%, e agora
passam para 15%.
As ações do Governo hoje são totalmente incoerentes com o que eles pregavam no passado. O novo
modelo proposto de concessões, se mostrou um fracasso no momento dos leilões.
O resultado disso está ai. Ninguém se apresenta para administrar essas rodovias nessas condições.
Prevaleceu a lógica petista. Ser contra por princípio. E deu no que deu. Agora vamos ver o tesouro
socorrendo empresas para viabilizar essas concessões.
Vários modelos já foram lançados e relançados,
mas nada acontece.
E não funciona porque a vertente política desse
governo sempre se sobrepõe aos argumentos técnicos.
Se é uma coisa boa do governo anterior não presta. Vamos fazer diferente. E quando tentam inventar a
roda a lambança já tá feita.
Mas o resultado dessa lambança já foi publicado
no DOU. Trata-se da MP Nº 606, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao BNDES em projetos de
infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias
e ferrovias objeto de concessão pelo governo federal.
Nas mudanças anunciadas pelo ministro Mantega
estão, por exemplo, a dilatação do prazo da concessão,
que passou de 25 para 30 anos; do prazo de carência,
que passou de três para cinco anos; e do prazo total
de financiamento, que passou de 20 para 25 anos.
No modelo anterior, até então duramente criticado
pelo atual governo, as exigências de comprovação do
patrimônio líquido da empresa concessionária, eram
mais rígidas.
Na reformulação do modelo de concessões, o
governo diminuiu as exigências de comprovação do
patrimônio líquido e dos ativos totais da empresa.
Juntam-se a essas modificações a nova possibilidade dos concessionários usufruírem de financiamentos públicos subsidiados.
Entendo que o BNDES, como banco público de fomento, tem como função primordial oferecer financiamentos de longo prazo para a realização de investimentos.
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Mas até a conceituada revista The Economist, há algum tempo, já havia constatado que o banco promove um
verdadeiro “carnaval do crédito”, com grandes desembolsos
viabilizados por crescentes aportes do Tesouro Nacional.
Lembre-se do nosso trem-bala que, inicialmente,
estava previsto para ser viabilizado com recursos totalmente privados e que, hoje, pode acabar sendo iniciado com um esmagador aporte de recursos públicos.
Mantega também falou da possibilidade do BB e
CEF entrarem no processo com financiamentos. Isso
vai oficializar a entrada do Tesouro no processo e o
contribuinte subsidiando grandes empreiteiras.
Nesse modelo generoso defendido pelo Governo,
onde o critério para vencer o leilão é o de menor preço
do pedágio, ficou demonstrado, de acordo com matéria
da revista Veja em 2011, que nas concessões realizadas em 2007, os concessionários em curto espaço de
tempo solicitaram aumentos dos valores do pedágio,
e o governo prontamente já os concedeu.
Se o pedágio é muito baixo, os serviços e obras de
manutenção se tornam mais lentos, atrapalhando o crescimento da infraestrutura das rodovias do país, já que os
concessionários não assumem o ônus deste investimento.
A mesma reportagem de “Veja” destacou que o
modelo adotado nas rodovias paulistas, concedidas pelo
critério de maior preço pago pela outorga, apesar de
contarem com pedágios mais altos, tiveram as obras
contratadas entregues antes do prazo final.
O que podemos ver na prática, é que o modelo
adotado nas chamadas “concessões paulistas”, onde
o leilão é baseado no maior valor pago pela outorga,
deixando a regra do pedágio integralmente para a
regulação, foram a chave para explicar o porque das
rodovias paulistas estarem melhores que as rodovias
concedidas pelo governo federal em 2007.
Quem bem ilustra a situação é o jornalista Reinaldo Azevedo: “Entre a eficiência rigorosa e a ineficiência supostamente generosa, os petistas escolhem
o segundo modelo. É por isso que a infraestrutura brasileira está na pindaíba em que está”.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. Bloco/
PTB – PI) – Antes de encerrar a presente sessão, quero
deixar registrado, para todos que assistem à TV Senado
e ouvem a Rádio Senado que, às 18h30, daqui a alguns
minutos, no plenário do Senado Federal, realizaremos
uma sessão solene de homenagem póstuma ao Senador
Ronaldo Cunha Lima, esse grande paraibano e brasileiro,
que deixa um legado de história política, de referência
dentro da política brasileira e que será homenageado por
toda a sua história aqui no Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente sessão.
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 11 minutos.)
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Ata da 31ª Sessão, Especial, em 18 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Cícero Lucena e Cássio Cunha Lima
(Inicia-se a sessão às 18 horas e 50 minutos
e encerra-se às 21 horas e 37 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a homenagear a memória intelectual e a carreira política de
Ronaldo Cunha Lima (Palmas.), falecido em 7 de julho
de 2012, nos termos do Requerimento nº 47, de 2013,
do Senador Cícero Lucena, do Senador Cássio Cunha
Lima, do Senador Vital do Rêgo e de outros Senadores.
Tenho a honra de convidar, para compor a Mesa,
o signatário da presente sessão, o Exmo Senador Cícero Lucena. (Palmas.)
Convido também, para compor a Mesa, o Senador
Cássio Cunha Lima, filho do homenageado. (Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, o Exmo Senador
Vital do Rêgo, também signatário da presente sessão.
(Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, o Senador Ivandro
Cunha Lima, nosso querido amigo, Senador do período 1977 a 1983, irmão do homenageado. (Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, o Exmo Rômulo
José de Gouveia, Vice-Governador da Paraíba, que
representa também, nesta oportunidade, o Exmo Governador Ricardo Vieira Coutinho. (Palmas.)
E convido, para compor a Mesa também, o Prefeito do Município de Campina Grande, Sr. Romero
Rodrigues. (Palmas.)
Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino
Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Convido a todos para ouvirem o poema Habeas Pinho, um marco na vida do poeta e político Ronaldo Cunha Lima, que será declamado pelo
Luiz Vieira.
O SR. LUIZ VIEIRA –
Versos de Ronaldo
Pode até meu amor já ter morrido
Podes dizer que teu amor morreu
O que não pode morrer nem faz sentindo
É aquele amor que o nosso amor viveu

Refaço desfeitas esperanças
No labirinto de toda nossa história
Onde a saudade disfarçada de lembrança
Passeia nos escuros da memória
(Ronaldo Cunha Lima)
Hoje um novo contraste
Entre nós dois descobri
Eu aguardei não me aguardaste
Tu partiste e eu me parti
Pra sua mulher Glória
Nosso amor eu bendigo
Do começo até o fim
A Glória fugiu comigo
E nunca mais fugiu de mim.
De Mãos Dadas
De mãos dadas partimos.
Começava uma história, um amor, um compromisso.
Nós e nossos sonhos. Apenas isso
Somente isso para nós bastava
Sei que fui forte. Mas você foi brava.
A caminhada precisava disso.
Você me dava força e até feitiço
Se de feitiço ou força eu precisava
Paramos hoje, sempre de mãos dadas,
Pra rever as antigas caminhadas,
Para olhar o que falta pela frente.
E a vontade sentida por nós dois
É deixar o futuro pra depois
E viver o passado novamente
(Ronaldo Cunha Lima)
Soneto para Cássio
As lágrimas corridas do meu rosto,
O desgosto da dor da ingratidão,
O sofrimento a minha alma imposto,
Deixaram marcas no meu coração.
Eu, poeta do amor, de sonho exposto,
Doei meu rosto à fúria e à agressão,
E aos impropérios ferinos fiz o oposto:
Firmei, nos meus versos, minha oração.
Vencemos uma vez e, novamente,
Com o povo unido a nós, sendo presente
Vestindo o verde e ao verde dando brilho,
Venceremos outra vez. Que nada iniba
De bem cuidarmos da nossa Paraíba
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Meu querido filho, Cássio Lima.
[...]
Senhoras e senhores, boa noite.
Nós estamos representando a Socinpro – Sociedade Brasileira de Administração e Proteção dos
Direitos Intelectuais, com o Dr. Jorge Costa, Presidente, e trazendo comigo Agnaldo Timóteo, um dos mais
importantes cantores deste País, que está conosco,
nosso associado.
Luiz
Senhoras e senhores, boa noite!
Licença.
Sem ter a mesma sabença
Do meu irmão poeta amado
Docemente aqui lembrado
Eu sinto a sua presença
Também poeta e ligado
De igual sensibilidade
Recordo este iluminado
Irmão que por Deus chamado
Tem lá seu trono sagrado
No céu da imortalidade
Eu creio em mediunidade
Sei também o que é saudade
Que pega a vida da gente
Da morte sei como se explica
Ninguém morre quando fica
Preso ao coração da gente
O Ronaldo em versos nos prova
Esta verdade patente
Reparem bem nesta trova
Que ele disse num repente
“Quando eu for pra eternidade
Onde só Deus me alcança
Eu não quero ser saudade
Já me basta ser lembrança.”
E olha a gente aqui falando
E os amigos tributando
Este carinho de prece
Com um grito de alvorada
Nesta lembrança alcançada
De amor que nos abastece
E louvo a Cícero Lucena
Ligado na mesma antena
Provocadora do evento
E eu me sinto muito honrado
Também sou sempre ligado
A Ronaldo, um monumento
Cássio chamando nós vamos
Por isto é que aqui estamos
Nesta Casa que é do povo
Lembrar Ronaldo que é saudade
Cuja forte identidade

Terça-feira 19

95

10835

É a vontade de ver de novo
Meu irmão poeta Lima
Ronaldo cunhava acima
Do bem, do amor muito além
Bordava sol claridade
Sempre mais do que a saudade
Que a própria saudade tem
Ronaldo irmão, joia rara,
Obra que a gente compara
Com o amor realidade
De um diamante fincado
Como símbolo incrustado
No tempo da eternidade.
Não sou poeta de sustos
Mas me deram 6 minutos
Para minha introdução.
Vim para falar: Habeas Pinho
Que Ronaldo com carinho
Em famosa petição
Feita ao Dr. Arthur Moura
Foi como grande lavoura
Da mais rara inspiração.
Ele como advogado
Defendendo um acusado
Por cantar uma canção
Numa seresta inocente.
O crooner seguiu em frente
Mas prenderam o violão.
Ronaldo fez a defesa
Com esta genial beleza
Que nos deixa comovido
Nem teve réplica, nem tréplica
Teve a respeitável ética
E o violão absolvido.
Habeas Pinho:
Eis a famosa petição:
Habeas Pinho
Exmo. Sr.
Dr. Arthur Moura,
Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca,
O instrumento do crime que se arrola
Neste processo de contravenção
Não é faca, revólver, nem pistola.
É simplesmente, doutor, um violão.
Um violão, doutor, que na verdade
Não matou, nem feriu um cidadão.
Feriu, sim; a sensibilidade
De quem o ouviu vibrar na solidão.
O violão é sempre uma ternura,
Instrumento de amor e de saudade.
Ao crime ele nunca se mistura.
Inexiste entre eles afinidade.
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O violão é próprio dos cantores,
Dos menestréis de alma enternecida,
Que cantam as mágoas e que povoam a vida,
Sufocando suas próprias dores.
O violão é música e é canção,
É sentimento de vida e alegria,
É pureza e néctar que extasia,
É adorno espiritual do coração.
Seu viver, como o nosso, é transitório,
Porém seu destino se perpetua.
Ele nasceu para cantar na rua
E não para ser arquivo de Cartório.
Mande soltá-lo pelo Amor da noite
Que se sente vazia em suas horas,
Para que volte a sentir o terno açoite
De suas cordas leves e sonoras.
Libere o violão, Dr. Juiz,
Em nome da Justiça e do Direito.
É crime, porventura, o infeliz,
Cantar as mágoas que lhe enchem o peito?
Será crime e, afinal, será pecado,
Será delito de tão vis horrores,
Perambular na rua um desgraçado
Derramando na rua as suas dores?
É o apelo que aqui lhe dirigimos,
Na certeza do seu acolhimento,
Juntando esta petição aos autos nós pedimos
e pedimos também deferimento.
Ronaldo Cunha Lima, advogado. (Palmas.)
Para que eu não carregue
Muito remorso no coração,
Determino que seja entregue,
Ao seu dono, o malfadado violão!
Foi a resposta do juiz.
E eu completo, desculpem-me.
Por sentir esta saudade
Me acode Mário de Andrade
Que ele admirava tanto
Vejam que linda resposta
De gente que a gente gosta:
Nunca morre, vira encanto.
Obrigado. Boa noite! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exmo Senador Cícero Lucena, Exmo
Senador Cássio Cunha Lima, Exmo Senador Vital do
Rêgo, Exmo Senador Ivandro Cunha Lima, Exmo Vice-Governador Rômulo José Gouveia, Exmo Prefeito do
Município de Campina Grande, Romero Rodrigues, eu
quero aproveitar a oportunidade e fazer uma alusão,
com muita satisfação, em nome da Mesa do Senado
Federal, aos familiares do homenageado aqui presentes: à Srª Maria José Cunha Lima, irmã; à Srª Terezinha
Moura de Moura, irmã; ao Sr. Pedro Cunha Lima, neto;
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ao Sr. Diogo Cunha Lima, também neto; ao Vereador
do Município de Campina Grande, Sr. Bruno Cunha
Lima, sobrinho; ao Deputado Estadual pelo Estado
da Paraíba, João Gonçalves; ao Deputado Estadual
também pela Paraíba, Lindolfo Pires; ao Secretário de
Turismo de João Pessoa, Leonardo Johnson Gonçalves Abrantes, representando o Prefeito do Município
de João Pessoa, Luciano Cartaxo; ao Secretário de
Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba, Gustavo
Nogueira; ao Vereador do Município de João Pessoa,
Bruno Farias; ao Presidente da Academia Paraibana
de Letras, Damião Ramos Cavalcanti; ao Presidente da
Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Diógenes
Cunha Lima; ao Gleriston Lucena, ex-Deputado Federal.
Aproveito a oportunidade também para destacar
as honrosas presenças do jornalista Nêumanne Pinto
– é um honra tê-lo aqui no Senado Federal –, dos artistas Genival Lacerda, Luiz Vieira, Agnaldo Timóteo,
também vereador, ex-deputado federal, querido amigo; senhoras e senhores membros da Academia Paraibana de Letras, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs.
Deputados Federais.
Em boa hora os Senadores Cássio Cunha Lima,
Cícero Lucena e Vital do Rêgo requereram esta justa
sessão especial para homenagear a figura humana e
a carreira política e literária de Ronaldo Cunha Lima,
amigo dileto, com o qual tive o privilégio de conviver
aqui no Congresso Nacional.
Vivo estivesse, o ex-Senador pelo Estado da
Paraíba estaria completando 77 anos de idade. Muito
poderia falar para reverenciar a memória de Ronaldo
Cunha Lima. A sua personalidade multifacetada permite
a nós homenageá-lo de diversas maneiras.
Podemos citar os vários cargos para os quais
foi eleito caso queiramos ressaltar sua exitosa carreira política. Podemos buscar os versos de sua veia
poética, como fez há pouco Luiz Vieira, se quisermos
reverenciar a obra literária que Ronaldo nos deixou.
E podemos ainda nos lembrar da simpatia que foi, na
nossa convivência, Ronaldo Cunha Lima aqui no Senado Federal.
Naquele período, tive a satisfação de recepcionar Ronaldo Cunha Lima em várias oportunidades
em Alagoas, inclusive na minha terra, na minha cidade de Murici. A sua presença tornou-se inesquecível
naqueles encontros, vividos de alegria, inteligência e
humor refinado.
Em quase meio século de atuação política, Ronaldo foi eleito para quase todos os cargos possíveis
tanto no Legislativo quanto no Executivo: vereador,
prefeito, deputado estadual, governador, senador, deputado federal.
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Aos 23 anos, tornou-se vereador na cidade de
Campina Grande. Em seguida, foi deputado estadual
por dois mandatos e, em 1969, elegeu-se prefeito de
Campina Grande. Seu mandato, no entanto – todos
sabem –, foi cassado pela ditadura militar.
No ostracismo, Ronaldo sobreviveu advogando
durante uma década entre Rio e São Paulo. Em 1983,
já no PMDB, novamente eleito voltou à prefeitura de sua
Campina Grande. No ano de 1990 foi eleito governador
da Paraíba. Após esse cargo máximo em seu Estado,
veio para o Senado onde brilhou na defesa do povo
paraibano e do povo brasileiro. Em 2001 migrou para
a Câmara dos Deputados, onde exerceu ainda dois
mandatos como representante de seu Estado natal.
Deixou a vida política somente quando os problemas de saúde o impediram de continuar defendendo
o povo paraibano e o povo brasileiro, o que fez, repito, com denodo e muita dedicação. Entre outras lutas,
recordo-me bem de sua defesa pela transposição do
Rio São Francisco para o abastecimento dos Estados
nordestinos; de sua demanda por aumento da dotação orçamentária do crédito educativo; de sua luta
pela cidadania plena das pessoas com necessidades
especiais; de sua iniciativa de publicar a Constituição
brasileira em braile.
Todas essas bandeiras dignificaram o político
Ronaldo Cunha Lima, e sua família, Cássio, pode delas se orgulhar.
Entretanto, todos sabem, uma outra paixão também conduziu a vida de Ronaldo Cunha Lima: a poesia.
Não por outro motivo, gostava de ser chamado de poeta, paixão essa que herdou de seu avô, reconhecido
como um exímio soletrista. Seu desempenho literário
foi celebrizado quando, em 1994, assumiu a cadeira
de número 14 na Academia Paraibana de Letras.
Ronaldo lançou diversos livros, entre eles Roteiro Sentimental, Versos Gramaticais e dois livros dos
brilhantes pronunciamentos feitos daqui da tribuna do
Senado Federal. Manteve nos últimos tempos de sua
vida uma coluna semanal no Jornal da Paraíba, na qual
publicou seu último soneto, Chorando Letras.
Apaixonado pela obra do poeta Augusto dos Anjos, em 1988, participou, como todos sabem, e venceu
o programa Sem Limite, da Rede Manchete, que fazia
perguntas sobre a vida de seu conterrâneo. Da lavra
de Ronaldo Cunha Lima é a petição em versos intitulada “Habeas Pinho”, que ouvimos há pouco pelo Luiz
Vieira, muito conhecida e apreciada nos escritórios de
advocacia, restaurantes e bares do nosso País.
A grave doença que lhe ceifou a vida em 7 de julho de 2012 retirou, assim, do nosso convívio, um bravo
político, e privou-nos também de um apaixonado poeta.
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Eu, particularmente, sinto a ausência de um grande
amigo, cuja memória hoje reverenciamos com orgulho.
Todas essas virtudes do Ronaldo Cunha Lima
foram herdadas pelos filhos e, particularmente, pelo
Senador Cássio Cunha Lima que hoje multiplica e
honra a memória do pai, Ronaldo Cunha Lima. Todas
as palavras serão escassas, e todas as homenagens
serão insuficientes para expressar o quanto esse magnífico paraibano honrado representou para o seu povo
e para o Brasil.
Gostaria de encerrar esta breve homenagem com
uma lição do poeta Ronaldo Cunha Lima: “A fé é uma
fonte que se alimenta do eterno. Nela, os homens se
dessedentam e se revigoram para as travessias das
solidões e dos desertos da vida.”
Muito obrigado. (Palmas.)
Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Senador Vital do Rêgo, pela Liderança do PMDB. Em seguida, darei a palavra ao Senador José Agripino, pela
Liderança do DEM.
Com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
Liderança. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros, meus
cumprimentos!
Saúdo o Senador Cícero Lucena, que comigo e
com o Senador Cássio, foi autor do requerimento de
realização desta sessão; o Governador da Paraíba,
neste momento representado pelo seu Vice-Governador, companheiro e amigo do nosso homenageado,
Rômulo Gouveia; o Prefeito Romero Rodrigues, da
nossa Campina Grande.
Presto a você, Cássio, as minhas homenagens
por estar aqui revivendo dia a dia e eternizando a memória do poeta.
Quero dizer da satisfação, do orgulho, do sentimento da Paraíba em reencontrar um dos homens
públicos cuja eterna amizade herdei do meu pai: Senador Ivandro da Cunha Lima.
Falar em nome do PMDB, na presença da Paraíba, representada neste momento, é para mim motivo,
Srªs e Srs. Senadores, de satisfação, de orgulho e de
muita responsabilidade. O PMDB fez parte – e o MDB
foi história – da vida de Ronaldo também.
Quero saudar os familiares de Ronaldo, na pessoa dessa mulher brava, guerreira, corajosa, que viveu
a vida de Ronaldo na sua plenitude, Dona Glória, para
nós campinenses e paraibanos. (Palmas.) Ninguém
mais do que ela, à imagem e semelhança da mulher,
da mãe, da companheira, participou de toda a vida desse homem público que marcou a história da Paraíba.
Peço licença a este Plenário para iniciar minhas
palavras de homenagem à memória do Senador, Go-
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vernador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vereador Ronaldo Cunha Lima, que gostava mais
de ser chamado de poeta, mesmo com todas essas
honrarias concedidas pelo voto. Lembro o soneto “A
Árvore da Serra”, de Augusto dos Anjos, o preferido
do saudoso Senador:
- As árvores, meu filho, não têm alma!
Esta árvore me serve de empecilho...
É preciso cortá-la, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!
- Meu pai, por que sua ira não se acalma?!
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?!
Deus pôs almas nos cedros... no junquilho...
Esta árvore, meu pai, possui minha alma!...
- Disse - e ajoelhou-se, numa rogativa:
“Não mate a árvore, pai, para que eu viva!”
E quando a árvore, olhando a pátria serra,
Caiu aos golpes do machado bronco,
O moço triste se abraçou com o tronco
E nunca mais se levantou da terra!
Senhoras e senhores, Presidente Renan Calheiros, acerca desse poema tantas vezes declamado por
Ronaldo Cunha Lima, há uma história, todavia não
comprovada, de que Augusto dos Anjos teria se apaixonado por uma retirante filha de um vaqueiro. Esse
era um romance impossível para a época, pois Augusto dos Anjos era filho de dono de engenho, e a mãe
do poeta impediu a relação amorosa entre os jovens.
Alguns estudiosos da obra do paraibano Augusto dos
Anjos acreditam que o amargor e o pessimismo de
sua poesia vêm daí. Entretanto, passados quase cem
anos da morte de Augusto dos Anjos, o soneto parece
encerrar uma melancolia quase serena e era recitado
por Ronaldo Cunha Lima com grande emoção.
Hoje, nós nos reunimos neste plenário para recordar a riquíssima trajetória de vida de Ronaldo Cunha
Lima, um homem que viveu a plenitude de sua existência. Foi vendedor de jornal, garçom, advogado e político. Percorreu, nessa seara, um caminho marcado por
grandes vitórias. Ao contrário de Augusto dos Anjos,
Ronaldo pôde celebrar intensamente a vida. Construiu
uma família forte e solidária, ao lado de sua esposa
Glória, de seus três filhos, de seus netos, aqui presentes, aos quais presto minha homenagem na pessoa
do colega Senador Cássio Cunha Lima.
O bom humor, a descontração e o carisma do
poeta puderam ser demonstrados quando ele encantou as famílias brasileiras ao participar e se sagrar
vencedor do programa Sem Limites, da extinta TV
Manchete, respondendo a várias perguntas do apresentador em versos e repentes. Ao receber o prêmio
do programa, Ronaldo fez questão de reverenciar sua
mãe, Dona Nenzinha, que, desde a morte do esposo,
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Demóstenes, teve a responsabilidade de, sozinha, criar
e educar seus filhos.
Ronaldo conheceu a face mesquinha da ditadura,
que o afastou da vida política por mais de dez anos e
que o obrigou a deixar a Paraíba para exercer a advocacia, inicialmente, em São Paulo e, depois, no Rio
de Janeiro. Essa mesma face cruel eu a conheço, e
lembro Pedro Gondim, Vital do Rêgo e muitos paraibanos injustiçados.
Meus amigos, muitas vezes, o embate político e
o confronto de ideias nos afastam e nos colocam em
ringues opostos na disputa eleitoral. Quantas e quantas vezes isso ocorre, Cássio! Mas isso jamais deve
ser motivo para nos impedir de reconhecer os méritos
dos nossos adversários, que não são inimigos, ou de
ressaltar-lhes as suas virtudes.
No dia 9 de julho do ano passado, quando pronunciei o discurso em lamento ao desaparecimento
físico de Ronaldo, fui acometido por uma emoção que
aflorou, por um sentimento de dor, que estava guardado
há três anos, por um sentimento de saudade, reverenciando a memória de Vital do Rêgo. Naquela oportunidade, eu não podia falar de Ronaldo sem me lembrar
do seu mais histórico adversário e, com certeza, ao
final de sua vida, o mais próximo ou um dos seus mais
próximos amigos, meu pai. Essa aproximação, no final
da vida, revela a dimensão e a generosidade desses
dois homens públicos notáveis.
Ivandro, um fato de que poucos se lembram – os
mais antigos podem se recordar – foram as eleições de
1968 para Prefeito de Campina Grande: Vital do Rêgo
e Ronaldo, embora adversários políticos, concorriam
pelo mesmo partido. A ditadura, para acomodar diversas tendências que se encontravam engessadas pelo
bipartidarismo, havia criado a sublegenda, que permitia
a apresentação de mais de um candidato do mesmo
partido nas eleições majoritárias. O candidato que obteve mais votos naquela eleição foi Severino Cabral,
o Senador Milton Cabral, conhecido por Pé de Chumbo. Mas foi Ronaldo que se elegeu, pois seus votos,
somados aos de Vital, superaram o candidato Cabral,
do partido do governo. A ironia está no fato de que,
naquele momento, a ditadura tinha projetado as sublegendas, mas a sublegenda fez com que perdesse o
candidato do governo, o inesquecível Pé de Chumbo,
um dos homens históricos da vida política de Campina
Grande, o qual nós sempre reverenciamos.
Quero finalizar, afirmando que Ronaldo Cunha
Lima, com sua capacidade criativa, inteligência aguçada
e oratória arrebatadora, além de sua vocação política,
continuará a fazer falta à Paraíba e ao Brasil. Os poetas não morrem, são referências para a eternidade.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero também destacar, a exemplo do
que fez o Senador Vital, a presença da Srª Glória Cunha
Lima, esposa do homenageado Ronaldo Cunha Lima;
destacar também a presença do Ronaldo Cunha Lima
Filho, do Savigny Cunha Lima, também filho, e da Srª
Glauce Cunha Lima, filha do Ronaldo Cunha Lima.
Aproveito a oportunidade para registrar a presença do ex-Ministro Fernando Catão, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e
também para, citando Catão, cumprimentar todos os
Conselheiros do Tribunal de Contas da Paraíba, que
estão presentes hoje nesta sessão de homenagem a
Ronaldo Cunha Lima.
Com muita satisfação, também quero destacar
a presença do Ministro Herman Benjamin, também
paraibano.
É uma honra grande tê-lo novamente aqui, no
Senado Federal!
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal; Vice-Governador, Rômulo Gouveia, que muito nos honra
com a sua presença; Prefeito de Campina Grande, Dr.
Romero Rodrigues; Senadores Cássio, Lucena, Vital
do Rêgo e Ivandro; meus companheiros Senadores;
paraibanos conterrâneos e familiares de Ronaldo, que
quero cumprimentar na figura dessa querida amiga
Glória, a sempre esposa de Ronaldo.
Quero lhe dizer, Glória, que fiz carreira de Natal
para chegar hoje, porque tive um mundo de compromissos de manhã, mas eu tinha um compromisso maior
nesta segunda-feira, às 18h30, que era estar aqui nesta
homenagem, que pensei que fosse ser menor, a Ronaldo Cunha Lima, homem que honrou este plenário.
Eu estava aqui, rodando, e me lembrando, Renan,
do lugar onde ele se sentava. Ele ficava, Cássio, ali,
onde está aquele senhor, que não conheço, de camisa
amarela. Ele ficava sempre ali. Fazia seus discursos
apropriados, circulava e tinha com todos uma convivência extremamente fraterna.
De modo, Glória, que quem está aqui não é o
Presidente do Democratas, não é o Senador, não é
o ex-Governador, mas o amigo do seu marido, José
Agripino Maia. Quem está aqui é o amigo dele.
Ronaldo foi Prefeito de Campina Grande, cassado;
e cassado fez sucesso como respondedor de um programa de auditório sobre Augusto dos Anjos. Ele ficou
conhecido no Brasil inteiro pelo talento, pela memória
que o manteve vivo na lembrança dos paraibanos, dos
brasileiros, que fizeram com que ele pudesse voltar vivo
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na lembrança dos seus conterrâneos e pudesse ser,
mais uma vez, eleito prefeito de Campina Grande. E
daí para frente foi tudo o que a gente sabe.
Tive uma convivência com Ronaldo. Eu nunca
fui cassado. Pelo contrário, fui Prefeito de Natal, eleito
pela via indireta, o começo das nossas vidas públicas
foram diferentes, mas havia uma coisa curiosa: o meu
sangue casava com o sangue de Ronaldo.
Quando nós nos elegemos governadores, na
primeira reunião que fizemos de governadores, houve uma sintonia de pontos de vista, de afinamentos,
de simpatia entre mim e Ronaldo. Ele foi meu confidente durante muitos momentos. Ele tinha histórias
fenomenais! Algumas que posso contar; e outras que
não posso contar.
Acho que Cássio se lembra da história. Ronaldo
era um boêmio, poeta, amigo do povo, amigo do pobre. Agora, amigo real. Não era por ser político, porque
pudesse precisar do voto. Era amigo porque isso era
da natureza dele. Ele era homem do povo de verdade.
Boêmio, frequentador de bar, ele me contava
que, uma vez, tinha encontrado um sujeito bêbado, às
quedas, num botequim. O cara chegou para ele – eu
não vou agora imitar o bêbado, porque pega mal num
discurso – e disse: “Ronaldo, está me conhecendo”?
E Ronaldo, rápido no gatilho, disse: “Claro, amigo velho”! “Está conhecendo de onde”? Respondeu: “De um
bar”. Claro! De um bar.
A história de Xaréu eu não posso contar, muito
menos a de Marissol, quando nós viajamos para o
México. Mas são histórias que significam a relação de
amizade pessoal que eu tinha com o seu marido e que
talvez tenha tido um grande momento.
Desculpem-me os irmãos, mas o xodó de Ronaldo era Cássio Cunha Lima. Era a idolatria da vida dele.
Cássio, eu me lembro da alegria de Ronaldo ao
vê-lo nomeado Superintendente da Sudene, ao vê-lo
eleito Prefeito. Não se pode esquecer a alegria maior
dele, já doente, ao vê-lo eleito Governador.
O xodó maior da vida de Ronaldo era Cássio da
Cunha Lima. Tinha orgulho do filho!
A emoção é tão grande que eu perdi o fio da meada sobre o que eu ia falar, mas, ao falar, eu me lembrei.
Todos vocês sabem que ele teve um momento
extremamente difícil na vida em relação à defesa da
honra de Cássio. Todos se lembram. E, quando se deu
o ocorrido, o noticiário do Brasil inteiro explodiu, e ele
correu para Campina Grande. Eu era Governador, e
ele também. Eu procurei contato com o Ronaldo. Era
difícil, até que eu encontrei, por intermédio não me
lembro de quem, o telefone de Ronaldo em Campina
Grande. Peguei o telefone e consegui falar com ele.
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Ele falou comigo monossilabicamente, e eu disse: “Ronaldo, se você tiver dificuldade, venha para cá,
para o Rio Grande do Norte, que os tanques de guerra – não havia nenhum – da Polícia do Rio Grande do
Norte estão prontos para te defender”. Ele caiu num
pranto! Porque ele sentiu que, naquele momento de
extrema aflição, quando ele tinha tomado a atitude
extrema em defesa da honra do filho dele, um colega
Governador tinha ligado para ele e lhe dito: “Venha
para cá. Pode chover canivete que estou com você e
não abro”. (Palmas.)
Talvez tenham sido esses momentos que me tenham feito tão amigo de Ronaldo.
Cássio, eu fui duas vezes Governador. Eu fiz um
mundo de obras; físicas. As coisas de que o povo do
Rio Grande do Norte se lembra, em relação ao Governador Agripino, não são 1.500 quilômetros de asfalto;
não é de alguma barragem grande, de algum hospital
grande. São os programas: é o Projeto Curral, um programa que eu fiz, voltado para o pequeno pecuarista
que tinha perdido tudo durante a seca; era o Balcão
de Ferramenta, que era o financiamento em tempo de
inflação alta, um instrumento de trabalho para dar a alguém que tivesse uma vocação um instrumento para ele
ganhar a vida. Eu sou conhecido e lembrado por isso.
Ronaldo é lembrado por quê? Pela orquestra sanfônica; pelos poemas dele; pelo São João, de Campina
Grande. Campina Grande ficou imortalizada pela obra
que Ronaldo fez: a de juntar os artistas. Está aqui Genival Lacerda. Ele está aqui! Ele saiu da Paraíba para
homenagear um cidadão que ele sabe que, quando vivo,
deu tudo pela cultura e fez da cultura um instrumento
de promoção dos cidadãos. A maior obra de Ronaldo
foi a obra cultural, foi o São João, de Campina Grande; foi a difusão da Paraíba. Por aquele instrumento
de ação, ele difundiu Campina Grande e a Paraíba
pelo Brasil inteiro.
É isto o que se está hoje reverenciando: a memória
de um político que era um misto de muitas coisas. Ele
foi um misto de político, de poeta, de homem das letras
e, principalmente, um homem do povo. Mas, acima de
tudo, ele não pode deixar de ter sido um grande marido, porque, farrista como era, boêmio como era, poeta
como era, terminar a vida casado com você, Glória,
é porque vocês eram um casal do barulho. (Palmas.)
Era isso o que eu queria dizer. Abri meu coração,
dizendo da saudade que eu sinto de Ronaldo, do grande Primeiro Secretário do Senado. Dizer – e eu não
podia deixar de dizer – do homem público exemplar:
ele foi Prefeito, ele foi Governador, ele foi Parlamentar,
ele foi Primeiro Secretário do Senado, e contra a honra
e o comportamento ético de Ronaldo nunca ninguém
disse nada! (Palmas.)
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É obrigação do político ser honesto, mas nem
todos o são. Nem de longe se fala sobre qualquer
ato de improbidade ou deslize de Ronaldo. Ronaldo
era um homem amigo dos amigos, bon vivant, poeta,
de grande espírito público pela Paraíba e pelo Brasil,
mas, acima de tudo, um homem honesto, no sentido
reto da palavra.
Por isso tudo é que, com muita alegria, venho hoje
aqui – não pude estar no velório e no sepultamento
dele –, com a modéstia do meu depoimento, prestar
a minha homenagem a um dos melhores amigos da
minha vida, a um grande brasileiro, a um grande paraibano, que se chama Ronaldo da Cunha Lima.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cyro
Miranda, pela Liderança do PSDB.
Com a palavra V. Exª.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vou falar em nome da Bancada do PSDB. Deixarei
para o Líder, Senador Aloysio, também fazer seu pronunciamento.
Saúdo o Exmº Sr. Presidente do Senado Federal,
Sr. Renan Calheiros; os Senadores signatários desta
sessão, Senador Cícero Lucena e Vital do Rêgo; o
Senador Ivandro Cunha Lima, irmão do homenageado; os representantes do Governo da Paraíba, Exmº
Sr. Ricardo Vieira Coutinho, Vice-Governador da Paraíba, e Sr. Rômulo de Gouveia, Prefeito do Município
de Campina Grande.
Cumprimento, em nome de todos os familiares,
a D. Glória, e também os Deputados do Estado da Paraíba, os Secretários, os Vereadores, o Presidente da
Academia Paraibana de Letras, os colegas Senadores,
as senhoras e os senhores.
Ao contrário dos que me antecederam, eu não
tive oportunidade de conviver com a figura insigne do
saudoso Senador Ronaldo Cunha Lima, mas nutro
admiração por sua personalidade firme e pelas opiniões que o notabilizaram como Vereador, Deputado,
Senador e Governador.
Entre os traços da biografia desse ilustre paraibano de Guarabira, está a vinculação permanente com o
seu Estado e com a cidade de Campina Grande, berço
da carreira do nosso homenageado.
Se Campina Grande pode orgulhar-se de ter o
maior São João do Nordeste, com certeza deve a Ronaldo Cunha Lima, que construiu o Parque do Povo,
além da Casa do Poeta e diversas obras que mudaram
o cenário desse polo de desenvolvimento do Nordeste.
Creio, Sr. Presidente, que a homenagem ao saudoso Senador Cunha Lima se torna mais justa quando
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falamos do poeta, como ele mesmo gostava de ser
conhecido. É sempre válido o que fizemos há pouco,
recordar o poema que virou petição, o Habeas Pinho,
que se transformou num símbolo da capacidade intelectual desse saudoso paraibano.
Ronaldo Cunha Lima é exemplo de vocação para
a política e deve servir de inspiração a muitos jovens
desejosos de lutar pelo bem comum e em favor dos
interesses da coletividade. Começou cedo sua carreira ao ganhar seu primeiro mandato para Vereador
em Campina Grande, em 1959, com apenas 23 anos.
Mais tarde, foi eleito e reeleito Deputado Estadual,
para ganhar, em seguida, as eleições para Prefeito
de Campina Grande.
Assim como tantos outros políticos que, nos idos
dos anos 70, defendiam os interesses da minoria e propunham mudanças importantes para o Brasil, Ronaldo
Cunha Lima foi cassado. Mas quem tem no coração
a vontade de trabalhar pelo Brasil e pela Nação não
esmorece, segue adiante com os ideais. Por isso é
que Ronaldo Cunha Lima, depois de ficar uma década
longe de sua terra natal, voltou à política para vencer
e ganhar a Prefeitura de Campina Grande.
Prezado amigo e Senador Cássio Cunha Lima,
o senhor tem o privilégio de contar com uma fonte inspiradora permanente, que lhe legou a sensibilidade e
a percepção, duas qualidades de fundamental importância na vida política. Nosso desejo é o de que V. Exª,
a exemplo de seu pai, continue na trajetória política,
como forte interlocutor do PSDB. Nomes como o de
seu pai e o de V. Exª trazem força e vigor ao Partido.
Sem dúvida, esta sessão especial é uma forma
singela de homenagear um dos maiores nomes da
política contemporânea no Brasil, o nosso saudoso
Senador Ronaldo Cunha Lima.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, Líder do PSDB no Senado Federal.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores que compõem a Mesa, Sr.
Vice-Governador da Paraíba, Sr. Prefeito de Campina
Grande, Dona Glória e toda sua família, amigos aqui
presentes, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, Diógenes da Cunha Lima, minhas senhoras e meus senhores, o Senador Cyro Miranda me havia pedido para
designá-lo para falar em nome da Bancada. Ele o fez
e o fez muito bem. Expressou o sentimento de todos
os seus colegas, meu caro Cássio, e o sentimento que
é unânime no Senado, de admiração, de louvor por
essa grande figura que foi Ronaldo Cunha Lima, mas
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eu não poderia deixar de dar uma palavra, ainda que
fosse um post scriptum ao discurso do nosso querido colega Cyro Miranda, uma palavra muito pessoal.
À semelhança do pronunciamento do Agripino Maia,
aqui, quem fala é o Aloysio Nunes Ferreira, amigo do
Ronaldo Cunha Lima.
Eu o conheci em 1990. Ronaldo era candidato
ao Governo da Paraíba e eu era candidato a Vice-Governador de São Paulo.
Ele foi a São Paulo para retomar contatos com
quem ele havia convivido em São Paulo e deixado uma
lembrança extraordinária como advogado competente,
combativo. Estava ele lá em São Paulo, em busca de
amealhar um pouco de recurso para a sua campanha
de governador, ele que sempre enfrentou dificuldades
nessa área, e foi ao comitê que era o quartel general
da nossa campanha do PMDB.
Eu o recebi, já o conhecia de nome, de renome,
sabia quem era Ronaldo Cunha Lima, mas a conversa
com Ronaldo Cunha Lima naquela tarde, há 22 anos,
me revelou um personagem absolutamente fascinante – fascinante –, pela vivacidade da sua inteligência,
pela profundidade com que analisava o quadro político
daquele momento, pelo colorido de suas histórias, pela
sua conversa, que revelava uma enorme curiosidade
intelectual, e uma simpatia da qual eu fiquei cativo, e
permaneci cativo, meu querido Cássio, ao longo desses anos todos.
Eu me lembro da última vez que o vi. Foi ali no
corredor que separa as duas alas do plenário do Senado. O Senador Cássio Cunha Lima fazia o seu discurso
de estreia. Depois de ter sido profundamente injustiçado, o povo da Paraíba o conduziu aqui ao Senado
Federal. (Palmas.)
Aquele olhar vivo do Ronaldo, aquela luminosidade do olhar do Ronaldo, do nosso poeta Ronaldo,
aqueles olhos se embaçaram por lágrimas que correram abundantemente pelo seu rosto enquanto você
discursava.
Eu me lembrei de um discurso que Ronaldo pronunciou da tribuna do Senado em homenagem à memória de Antônio Mariz, um dos grandes discursos
que esta Casa já ouviu. Agripino estava no plenário e
aparteou Ronaldo. Naquele discurso, em determinado
momento, ele se socorre de uma imagem – imagens
das quais ele tinha o dom. O homem que é capaz de
falar do Habeas Pinho, do açoite das cordas do violão,
formulou a seguinte imagem para descrever a tristeza
do povo da Paraíba pela morte do líder Antônio Mariz,
do qual ele fora companheiro. Ele descreve a saída do
féretro da chácara onde vivia Antônio Mariz até o Palácio da Redenção. Passava de meia-noite, e Ronaldo
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dizia: “As luzes da cidade se acendendo e a esperança
das pessoas se apagando.”
A sua presença, Cássio, na vida pública, na continuidade da luta do seu pai, é uma garantia de que a
esperança do povo da Paraíba não se apagará jamais.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu tenho a satisfação de passar a Presidência e a condução desta sessão de homenagem
para o Senador Cícero Lucena. (Palmas.)
O Sr. Renan Calheiros deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Quero agradecer ao Presidente Renan
pela condução dos trabalhos e por ter feito questão de
estar presente a esta sessão.
Dando continuidade, passo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy, em nome da Liderança do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Prezado Presidente, Senador Cícero Lucena; Exmº Sr. Senador Cássio
Cunha Lima, filho do homenageado; signatário da presente sessão, Senador Vital do Rêgo; Senador Ivandro
Cunha Lima, no período de 77 a 83, irmão do homenageado; Vice-Governador da Paraíba e representante do
Governador Ricardo Vieira Coutinho, Sr. Rômulo José
Gouveia; Prefeito do Município de Campina Grande, Sr.
Romero Rodrigues; Srª Glória e familiares de Ronaldo Cunha Lima, avaliei como importante que também
aqui estivesse me pronunciando, em nome do Partido
dos Trabalhadores e em meu próprio, prestando esta
homenagem ao Senador Ronaldo Cunha Lima, com
quem tive uma excelente convivência; muitas vezes
agimos juntos da forma mais construtiva. Inclusive,
algumas vezes tivemos contribuições mútuas para diversos episódios.
Cada Senador aqui lembrou um episódio de sua
vida. Eu vou lembrar um pequeno episódio, mas significativo.
Eu morava no mesmo edifício, na 309, e muitas
vezes o via andar a pé e caminhávamos juntos em
certas ocasiões. Mas, houve um determinado momento, no Governo Fernando Henrique Cardoso, em que
aconteceu uma greve na Empresa de Correios e Telégrafos. Os trabalhadores queriam propor à direção da
empresa um entendimento, segundo o qual, pelos dias
parados, eles dariam uma contribuição extraordinária,
para daí se chegar a um entendimento.
Entretanto, a Direção da Empresa de Correios e
Telégrafos não queria saber de recebê-los. E os servidores da Empresa de Correios e Telégrafos foram à
casa do Ministro Sérgio Motta, em São Paulo, e procu-
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raram cercá-lo. Eu fui chamado para ir até lá e sugeri a
eles que deixassem de realizar aquela manifestação,
que estava preocupando a família do Ministro Sérgio
Motta, e eles deixaram.
Daí, eu e o Senador Ronaldo Cunha Lima, a
pedido dos funcionários da Empresa de Correios e
Telégrafos, fomos até a Direção da ECT, aqui em Brasília, mas não fomos recebidos. Então, resolvemos ir
ao gabinete do Ministro Sérgio Motta, mas eis que o
Ministro Sérgio Motta não nos recebeu. E eu sempre
tive um bom relacionamento com ele, desde os meus
tempos de estudante. Afinal de contas, de 1963 para
64, eu era presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresa da GV, e ele era presidente do Diretório da FEI, e ele disse: “Olha, lá na GV, há um bom
estudante que poderia ser o vice-presidente da UEE”.
Isso, depois que foram proibidas a UNE, a UEE, pela
Lei Suplicy de Lacerda. E nós formamos a primeira direção da UEE-SP, União de Estudantes do Estado de
São Paulo, mas não prevista, não aprovada por lei. E
quem organizou tudo aquilo foi o Sérgio Motta.
Então, desde aquela época, eu já convivia com ele
e tínhamos uma ótima relação. Mas, naquele dia, ele
ficou bravo comigo e com o Senador Ronaldo Cunha
Lima. Nós fomos até lá e, na hora em que tentamos
falar com ele, ele fechou a porta do elevador e nem nos
deu com a mão, para cumprimentar dois Senadores
que queriam dialogar.
Viemos aqui, conversamos com o Presidente Antônio Carlos Magalhães, que procurou dizer ao Ministro
Sérgio Motta que era adequado e respeitoso receber
dois Senadores como Cunha Lima e eu. Depois, ele
deu algumas explicações. Não foram das mais satisfatórias. E até disse que quem tinha fechado a porta tinha
sido o ascensorista. Naquele estilo do Sérgio Motta.
Mas, desde pequenas ações como essa com o
seu pai, eu sempre tive uma interação de respeito e
de construção.
E quero aqui também dizer que, ainda ontem,
estava em um edifício e fui levar um sanduíche para o
zelador do prédio, que me disse: “Puxa vida, sou lá da
Paraíba e.o senhor sabe que lá nós lembramos sempre
daquele Governador, Senador Ronaldo Cunha Lima. Na
hora em que ele falava nos comícios, todos paravam.
Ele tinha uma capacidade de dizer as coisas, com canções e com poemas, que todos paravam para ouvi-lo”.
Então, queria transmitir essa lembrança de um
paraibano que trabalha em São Paulo já há anos, mas
que tem em seu pai uma memória tão viva quanto essa.
Minha homenagem ao Senador Ronaldo Cunha
Lima.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Gostaria de convidar para compor a Mesa o
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Exmº Sr.
Herman Benjamin, também conterrâneo do Senador
Ronaldo Cunha Lima. (Palmas.)
Antes da sessão, eu conversava com o Senador
e amigo do poeta Ronaldo Cunha Lima, Requião, e
comentava sobre o Regimento de uma sessão como
esta. Ele, na sua sabedoria, disse: “Cícero, esse é o
tipo de sessão que não deve ter Regimento. Toque
conforme você acha que deve ser tocada”.
Portanto, quebrando o Regimento, vamos abrir
a possibilidade para que alguns que solicitaram poderem fazer homenagens rápidas ao Senador. Vamos
chamando, pedindo a compreensão de todos para que
possamos fazer isso de forma bastante rápida, devido
ao avançado da hora.
Convidaria o Sr. Félix Araújo Filho, de Campina,
ex-Prefeito e amigo do poeta, de toda a família e de
todos os campinenses. (Palmas.)
O SR. FÉLIX ARAÚJO FILHO – Sr. Presidente,
Cícero Lucena; eminente Ministro Herman Benjamin;
Srs. Senadores; Ivandro Cunha Lima; meu velho amigo querido Vital do Rêgo Filho; Vice-Governador Rômulo Gouveia; Prefeito de Campina Grande, Romero
Rodrigues; Senador Cássio, duplamente devedor a V.
Exª, primeiro, pelo prestígio e a honra do convite para
falar em nome dos amigos de Ronaldo Cunha Lima em
Campina Grande, na Paraíba. Mas devedor também,
Cássio, porque, para falar em nome dos amigos de
Ronaldo, da Paraíba, não conseguirei lhe trazer este
discurso. É impossível. Cada amigo de Ronaldo, cada
filho de Campina Grande, cada paraibano tem a sua
própria biografia de Ronaldo Cunha Lima. Isso porque
Ronaldo é interminável na sua genialidade. Mas procurarei recolher algumas lembranças, de forma muito
breve – já advertido das virtudes da brevidade –, para
que se registrem aqui em nome daquela terra, daquele
povo que Ronaldo amou incondicionalmente.
Saúdo a toda a Paraíba, aos que estão aqui, na
pessoa de D. Glória Cunha Lima, irmã das mães e filhos pobres da Paraíba, eles sempre abraçados pela
ternura da sua solidariedade.
Filhos, netos de Ronaldo, amigos, meus amigos,
minhas senhoras, meus senhores, um dia jornaleiro,
garçom, presidente do Centro Estudantil Augusto dos
Anjos, líder político da adolescência conterrânea, advogado, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador, Prefeito: Ronaldo foi tanto
e, em tudo o que foi, foi tão intensamente, que o que
se indaga nesta hora, o que se pergunta é quem foi
Ronaldo Cunha Lima, na dimensão de todas as suas
grandezas e da enormidade de seu talento.
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A vida pública debulhada, tratada, por exemplo,
sob o aspecto não só do parlamentar, mas do administrador: o rigor com o trato honesto da coisa pública.
Costumava Ronaldo dizer que não fazia política como
negócio, fazia política por sacerdócio. E, como amigo
que fui, como amiga de Ronaldo a Paraíba que foi, que
é, sabe que, para estar com ele, teria também que se
ordenar nesse mesmo sacerdócio, fazendo um voto de
absoluta fidelidade ao interesse do povo.
Ora, Cássio, a pergunta persiste: mas como pode
ser tanto tendo sido assim tão intensamente? Para mim,
a interpretação, meus amigos, é única: é que Ronaldo, em verdade, foi vida-poesia. Todas as dimensões
da sua vida eram postas na dimensão do poeta. Ronaldo foi poeta integralmente. Foi poeta sem pregões
de licenciamento, 24 horas por dia, e todos os dias da
sua vida, em toda a sua vida, que se faz eterna. Tão
poeta que, à porta da sua casa… Morávamos na mesma rua, na mesma calçada, e não digo separados por
duas quadras, mas unidos por “duas quadras e dois
tercetos”. E, quando cruzávamos a nossa Agamenon
Magalhães, as multidões se apinhavam, desde cedo,
para abraçá-lo, ouvir a sua voz, pedir a sua ajuda e
esperar o seu socorro.
Prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha
Lima reservava um dia na semana em que dispensava todas as audiências e os contatos com quem quer
que fosse, para que as portas do Palácio do Bispo
fossem abertas, e os pobres, os tristes, os angustiados, os sofredores fossem ao seu gabinete com ele
sentarem-se, sem qualquer espécie de protocolo, tão
certo esse contato, tão íntimo e tão vivo.
Certa feita, Ministro, uma senhora do povo aguardava o momento de conversar com Ronaldo. Tinha o
seu IPTU à mão, embrulhado, e, dentro dele, o valor correspondente ao pagamento do tributo. Divisou
Ronaldo aquela senhora de cabelos brancos, faces
socadas pelo tempo e pela dor. Disse ao assessor:
“Não pode aquela senhora estar ali, esperando tanto
tempo; traga-me.” Aproximou-se de Ronaldo e disse:
“Ronaldo, coisa linda” – como assim o chamavam as
suas milhares e milhares de adoradoras cívicas – “aqui
está, Ronaldo, o dinheiro do meu IPTU; me fez falta,
eu sei; mas trouxe para pagar em suas mãos, porque
em você eu confio; eu sei que esse meu dinheirinho
tão suado e tão sofrido vai servir para servir a mim e
ao povo da minha cidade.” Não precisa, amigos, que
eu lhes diga o tamanho da emoção que esse fato causou à alma de Ronaldo.
Já disse esse amor incondicional por Campina
Grande, pelo seu povo, pela sua história, a terra que
ciumentamente o acolheu, até para depositá-lo para
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sempre no seu ventre. Todos esses fatos podem ser
retratados a cada poema e a cada verso.
Mas, Sr. Presidente, para encerrar, tenho um pedido a fazer, e o faço humildemente. Faço em nome
dos artistas de Campina Grande, da Paraíba, faço em
nome dos seus seresteiros, dos seus boêmios, dos
seus poetas, dos seus estudantes, dos seus operários.
Faço um pedido, e gostariam comigo Campina Grande
e a Paraíba tivessem a sua subscrição, a do Senador
Vital Filho, a do Senador Cássio Cunha Lima, para
que publicássemos a obra poética de Ronaldo aqui
nas gráficas do Senado. (Palmas.)
Sabe por que, Presidente? Porque Ronaldo, quando 1º Secretário desta Casa, publicou a Constituição
Federal em braile, para que os que não veem pudessem conhecer a Lei Maior.
Publiquemos, pois, Presidente, a obra maior de
Ronaldo Cunha Lima, para que possam ver os pósteros, como vimos nós, a história, a poesia de quem
agora é uma constelação iluminada no grande soneto
da eternidade.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Muito obrigado.
Os três Senadores juntos buscaremos atender
a reivindicação.
Em seguida, convido o jornalista José Nêumanne
Pinto para falar sobre o nosso querido amigo e poeta.
Antes me permita, Nêumanne, enquanto se dirige
à tribuna, o Senador também conterrâneo, paraibano,
Lindbergh, deseja fazer...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quebrando
o protocolo, eu queria até fazer um aparte ao nosso
ex-Prefeito Félix Araújo Filho, porque sou encantado
com a história do grande Félix Araújo, primeiro Vereador
comunista em Campina Grande. Com sua história de
vida, de lutas, Félix Araújo foi uma grande inspiração
na minha vida, na minha formação, na vida do meu
pai – também vejo aqui nosso Senador Marcondes
Gadelha. E queria fazer um aparte ao Félix Araújo em
nome dessa história.
Mas devo registrar aqui, Senador Cássio Cunha
Lima, Senador Cícero e Senador Vital do Rêgo, pela
minha história, que se iniciou na Paraíba, a referência
que foi Ronaldo Cunha Lima, desde o processo de luta
pela democracia à redemocratização.
Lembro-me da vitória dele em 1990. Eu não tinha
viajado ainda para o Rio para liderar os estudantes.
Participei daquele processo, daquela construção. Não
poderia deixar de vir aqui hoje trazer este testemunho
do seu processo de lutas na Paraíba, principalmente
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naquele processo de redemocratização do nosso País.
Ronaldo, o poeta, o intelectual, o grande orador.
Que Município é esse, Campina Grande? Lembro-me eu, garoto, de Ronaldo Cunha Lima, Raymundo
Asfora, Vital do Rêgo, três tribunos que não encontramos mais no País.
Então, Senador Cyro, eu digo com toda a certeza, Deputado Ivandro Cunha Lima, que foi nesse
clima que surgiu uma nova geração. O Senador Cássio Cunha Lima, o Senador Vital do Rêgo, o Senador
Cícero expressam isso, mas foi nesse clima, desses
grandes homens públicos, desses grandes tribunos,
que se forjou uma nova geração de homens públicos
da Paraíba.
Assim, venho aqui como Senador do Rio de Janeiro, mas paraibano, com muito orgulho, render minhas homenagens à história do grande Senador, do
grande Governador, do grande homem público Ronaldo Cunha Lima.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Antes do orador �������������������������
Nêumanne Pinto,����������
eu gostaria também de registrar a presença dos ex-Senadores
Marcondes Gadelha, bem como Milton Cabral e Raimundo Lira – estava procurando localizá-lo no plenário.
Pois não, Nêumanne, com a palavra.
O SR. JOSÉ NÊUMANNE PINTO  Presidente
Cícero Lucena, devo agradecer a minha presença aqui,
o convite que o Senador Cássio Cunha Lima me fez, e
a sugestão magnífica que o Senador Roberto Requião
lhe fez de furar o Regimento.
Prometo ser o mais breve possível, em homenagem tanto ao senhor, quanto ao Cássio e quanto ao
Requião. Está certo?
Eu quero lembrar que o território de Ronaldo era
a rua, sobretudo a rua de Campina Grande. Ele dizia
que Campina Grande era um lugar abençoado, porque era o único lugar que tinha um ar condicionado
central no mundo.
O centro da rua de Campina Grande é o calçadão,
na esquina da Cardoso Vieira com a Venâncio Neiva. E,
naquele calçadão, teria acontecido uma cena que eu
gostaria de relatar, para que lhes pudesse falar o que
eu acho, afinal, do meu amigo Ronaldo Cunha Lima.
No calçadão, reinavam Raminho da Planalto e
Alfredo Ramos. Raminho da Planalto era o defensor
de Ronaldo. Alfredo Ramos, o adversário. Quis o destino que Alfredo adoecesse gravemente, e Ronaldo,
Governador da Paraíba, participasse de forma efetiva
para que o Alfredo sobrevivesse.
E o Raminho não perdeu a oportunidade. Quando
o Alfredo entrou no calçadão, Raminho disse: “Você
pode dizer que o Ronaldo Cunha Lima não tem cora-
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ção?” Ele disse: “Não, senhor, o coração dele é bom.
Já o fígado...”
Bom, essa história pode não ser verdadeira. Aliás, ela tem toda a cara de ter sido inventada pelo
Raminho; certamente, não pelo Alfredo. Pelo Agnelo
Amorim, grande companheiro e adversário de batalhas
no fórum de Campina Grande do Ronaldo; não podia
ser pelo Raimundo Asfora, citado brilhantemente pelo
Senador Lindbergh, porque o Raimundo Asfora já não
estava mais entre nós na ocasião. Já tinha ido lá prestar contas a São Pedro.
Mas pode ter sido inventada – e eu acredito que
foi – pelo próprio Ronaldo, que tinha um humor maravilhoso e uma grande capacidade de síntese, porque
acho que essa frase, Cássio, é uma frase que resume
o Brasil. O Brasil é coração e fígado. E, antes de falar
no fígado, eu devo lembrar que o fígado do Ronaldo
foi sepultado com ele em estado perfeito. Está certo?
Assim como, evidentemente, o coração.
A grande poetisa americana Elizabeth Bishop, que
veio viver no Brasil com Lota de Macedo Soares – está
sendo tema de um filme –, definiu magnificamente o
brasileiro, dizendo que o brasileiro reage pelo fígado.
O maior líder político da história do Brasil, na
minha opinião, Luiz Inácio Lula da Silva, é um homem
figadal por excelência. Até hoje, tendo vivido todas as
glórias e benesses do poder, ele ataca os inimigos ferozmente. É um inimigo figadal.
Ronaldo não. Ronaldo era um outro tipo. Era o
tipo descrito por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil: o brasileiro cordial. Sérgio Buarque não
quis dizer que era um brasileiro cordial simpático no
sentido comum da palavra, mas cordial vindo da origem latina, cordis, coração. Ronaldo era só coração.
Eu ouvi tudo isso aqui. Tudo o que foi falado dele é
verdade, mas o importante do Ronaldo é que o Ronaldo foi o político mais popular que eu conheci em minha
vida, porque, quando alguém abraçava o Ronaldo, sabia que o coração dele, batendo contra o seu coração,
expressava uma ligação de amor pelo outro ser humano: o ser humano bêbado, citado, num discurso aqui
do Senador Agripino Maia; o ser humano Papa, o ser
humano presidente da República. Com qualquer um,
ele se comunicava de coração para coração.
E foi, por isso, que ele conviveu com a palavra,–
e está o Luiz Nunes para não me desmentir, o grande
poeta Severino Sertanejo –, porque a palavra vem do
coração. Ela não vem das cordas vocais, não vem do
cérebro. Ela vem do coração, principalmente a palavra do poeta.
Eu conheci Vital do Rêgo, era criança. E Vital do
Rêgo sempre me fascinou pelo domínio absurdo da
palavra, que também vinha do coração. Vital e Ronal-
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do foram adversários, foram aliados e sempre foram
amigos.
Conheci Severino Cabral, um gênio da comunicação, talvez um dos maiores gênios de marketing
político da história do Brasil. Ronaldo venceu duas vezes em eleições para a Prefeitura de Campina Grande e foi um feito absurdo do Ronaldo, porque o Severino Cabral era um deus; era um ídolo em Campina
Grande. E aqui está o testemunho sanguíneo dele na
pessoa do ex-Governador Milton Cabral (Palmas); e
Raimundo Asfora.
Então, nós tivemos o privilégio de ter em Campina Grandes três dos maiores gênios no uso da palavra
e no percurso que a palavra faz a partir do coração,
representados nestes três homens: Raimundo Asfora,
Ronaldo Cunha Lima e Vital do Rêgo. E tivemos, em
Campina Grande, o grande gênio do marketing político,
Severino Cabral, todos reunidos numa mesma época
e todos para dar vida não apenas à política, como à
vida social e à vida cultural.
Ronaldo Cunha Lima – está falando aqui um
exegeta da poesia – foi um dos maiores sonetistas do
Brasil. E não estou aqui falando porque estou numa
sessão de homenagem a ele, porque eu falo isso aqui
em qualquer lugar e escrevo.
Agora, eu gostaria só de encerrar dizendo à Glória que o Ronaldo, para mim, é uma perda irreparável.
Não adianta virem me dizer que o Ronaldo ficou, que
a poesia dele ficou, a poesia do Ronaldo ficou, a obra
do Ronaldo ficou, mas eu sinto uma falta desgraçada
do meu amigo!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PE) – Quando pedi para que aqueles que gostariam
de homenagear fossem breves, sabia que todos iriam
direto ao ponto.
Com a palavra o seu neto, Pedro Cunha Lima.
(Palmas.) Para a honra de Cássio, seu filho.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA – Sr. Presidente
Cícero Lucena, Exmos Parlamentares, querida e amada Glória Cunha Lima, através de quem aproveito o
enorme coração para saudar os demais presentes,
em algum lugar, próprio de sua essência, brilha mais
forte hoje nossa estrela maior. E como sem perder a
capacidade de uma vida inteira a nos guiar, o vazio
deixado pela saudade é preenchido com luz, sua tão
especial e presente luz; mais do que nunca em seu
aniversário, com aquilo que Deus permitiu ficar entre
nós: a simplicidade do seu sorriso, o carinho do seu
olhar. É celebrando que o sentimos por perto. E nada
mais vibrante do que tê-lo por perto. Do alto – e não
poderia ser diferente –, nossa estrela-guia conserva,
embora com novos contornos, a mesma forma que por
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muito o acompanhou: um repertório imenso de gestos,
um cenário repleto de amor.
Homem da mais destacada presença de espírito,
agora em plano distinto, usa tal intimidade para se fazer de espírito presente. Em alguns casos, quase que
sempre, sobrevive em versos, permanece em rimas. E,
hoje, pode ser facilmente encontrado, assim como o é
neste instante, entre os nossos melhores e mais escolhidos olhares. Como diria o meu amado pai, Cássio,
chama viva de Ronaldo na política: “Nossa eterna inspiração, agora de endereço incerto, de certo no infinito,
ressurge com a certeza das multidões que guardaram
parcela do seu amor. Afinal, para Ronaldo, com toda a
sua espontaneidade emocional e humanista, qualquer
ser humano, ao mesmo tempo, era um só e multidão”.
O poeta viveu nas individualidades das multidões.
E viveu com tamanha intensidade, em processo tão
dedicado à doação, que, em determinado momento, o
limitado corpo se entregou às passadas da irrequieta
mente. Após o longo período percorrido, cheio de glória
e conquista, chegara a hora do descanso, do repouso
das incansáveis lutas. Sereno, o poeta subiu e se foi
como se ainda querendo dar algo mais, e se foi como
se ainda tendo, e não se foi.
Na falta que impõe a vida, no partir para a eternidade, Ronaldo, em sua lida, é presença na saudade.
Na despedida, houve quem tenha conseguido
dizer adeus; houve quem tenha acompanhado o seu
partir; houve a recusa de quem não quis nem ir e quem
sozinho, em casa, rogou a Deus.
Para todos, sem restrições, como de praxe, termino na abrangência do poetinha, em suas sempre
lindas palavras do que vai ficar:
“Não importa que da despedida não fique nada.
Bastam as outras coisas que já vão ficar. Do muito que
nos vimos, pelo menos um olhar há de ficar. De tudo
o que dissemos, pelo menos uma palavra vai ficar. Do
quanto nós fizemos, pelo menos um gesto vai ficar. E,
do tanto que nos amamos, pelo menos um pouco de
amor há de ficar. E, pelo que vimos, pelo que dissemos,
pelo que fizemos e pelo que amamos, pelo menos em
lembrança um ou outro vai ficar”.
Muito obrigado. (Palmas.)
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra, em nome da Academia
Paraibana de Letras, Dr. Luiz Nunes.
O SR. LUIZ NUNES – Eminente Senador Cícero Lucena, diligente e competente 1º Secretário desta
augusta Casa, em nome de quem, devido à pressa,
saúdo toda a Mesa que preside esta sessão solene
de saudades.
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Eu me permitiria perguntar ao Presidente se poderia invocar o princípio da exceção à regra e falar um
pouco mais pelo poeta. Disse-se muito do poeta, e eu
gostaria que ele dissesse o que representou para ele
a sua poesia, o que essa poesia representou para a
Paraíba, para todos os poetas, para todos nós.
Eu começaria com um soneto resultante da última visita que o fiz:
“Na última vez que com ele estive,
Senti-lhe o ânimo que em mim faltava,
O seu estar tranquilo me acalmava,
Por sua calma, a emoção contive.
Senti a vida em incomum declive,
A vontade de viver não lhe tirava,
Era isso o que aos seus ele passava,
Lembrança que com outras se revive.
O amor que a vida lhe ensejou,
Com o próximo, humildemente, partilhou,
Sequioso quanto ao aumento da fatia,
Fez pela terra não tudo o que almejara,
Porém certo de que nunca lhe faltara,
Até onde o poder lhe permitia.”
Uma sólida, sedimentada e prolongada amizade entre mim e o poeta Ronaldo Cunha Lima, de que
muito me ufano, serviu de justificativa, assim penso,
para a formulação de convite por mim aceito, a fim de
participar de um painel promovido pela Academia Paraibana de Letras, com a finalidade de homenagear
a memória do pranteado e saudoso amigo. Antes de
atender ao preceito estatutário aplicável, a homenagem foi mais uma demonstração de reconhecimento
ao poeta pelos reais, destacados e indeléveis serviços
prestados à entidade cujo quadro abrilhantou com a
sua inteligência, com seu amor e com permanente
dedicação às letras, cumulando com o substancioso
conteúdo da volumosa obra poética apreciada, aplaudida, comemorada.
Não bastasse tamanha e distinguida honraria,
venho agora a ser convidado pela família de Ronaldo,
por intermédio de seu ilustre e querido filho, o eminente, probo e atuante Senador da República Cássio
Rodrigues da Cunha Lima, para, em nome de amigos
do poeta, assim como da Academia Paraibana de Letras, por delegação do seu dedicado e operoso Presidente, Professor Damião Ramos Cavalcanti, proferir
algumas palavras nesta sessão especial do Senado
Federal, convocada por deliberação unânime para o
fim de merecidamente se homenagear, in memoriam,
o ex-Senador Ronaldo Cunha Lima, único paraibano
a exercer em seu Estado todos os cargos atinentes ao
Poder Legislativo, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador, como já foi bastante dito aqui.
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A homenagem ora prestada ao Senador Ronaldo
Cunha Lima justifica-se pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados a essa excelsa instituição, seja
nas importantes comissões de que participou, seja em
plenário, seja como 1º Secretário, cargo em que se
houve com extrema competência e abnegação, reflexo
natural da sólida experiência administrativa, colhida e
acumulada ao longo dos anos.
Todo esse cabedal foi resultado do exercício dos
diferentes cargos que ocupou, em especial o de Prefeito da segunda maior cidade da Paraíba, sua grande,
eterna e amada Campina Grande, assim como o de
Governador de Estado, em cuja administração, iniciada com a abertura do Paraiban, banco estadual de
fomento, se não resolveu todos os problemas com os
quais se deparou, encontrou soluções definitivas para
muitos. A prova de que o seu governo de fato agradou
é vista de forma induvidosa e inconteste no apoio que
o povo lhe deu em sucessivas campanhas, seja elegendo seu filho Cássio duas vezes Governador, seja
elegendo ele próprio, em oportunidades diferentes,
Senador e Deputado Federal, prova evidente de que
fez da política objetivo de sua vida, vivendo para ela.
Max Weber ensinou-nos duas formas de fazer
política: uma, viver para a política; outra, viver da política. Esta, fora de dúvida, não foi a forma preferida
de Ronaldo.
“Nos demos a conhecer
Sob a copa do jambeiro
Que atrai ao meu telheiro
Amigos, pra meu prazer.
Uns vêm para beber,
Todos para conversar
E nenhum para escutar,
Salvo se por penitência,
Mas a sua eloquência
Tinha-se que respeitar.”
“Vestia-me de frio, e a madrugada
sem fazer conta do madapolão
retocava de cinza a escuridão
no roteiro de minha caminhada.
Primeiro, a estação e a chegada
das notas lidas com sofreguidão
nos jornais semeados pelo chão,
compulsando a manchete mais ousada.
Anúncio de meus passos na calçada
da Marquês de Herval, feito refrão
que eu repetia em toda a extensão
sobraçando a tiragem inda pesada.
‘É o Jornal do Comércio! Aprovada
pela classe operária a decisão
de Getúlio: uma nova concessão de
aumento no salário é assinada’.

Terça-feira 19

107

10847

Rua João Suassuna, hora marcada,
rua da Areia, da Floresta e, então,
tentava abrir caminho à indução
do ‘Diário’, de entrega programada.
Na Índios Cariris, cada abordada
fazendo amigos no aperto de mão,
Getúlio Vargas, sempre em direção
à Rui Barbosa, na rota da estrada.
Pela Venâncio Neiva ampliada
no traçado do tempo e na ilusão
de ler, crescer, vencer a condição:
ser um dia a manchete anunciada!
Os pés em brasa, a mente já cansada,
a voz rouca cansando o ramerrão,
dos jornais esgotada a edição
seguia os passos da volta abençoada.
Dona Nenzinha me esperava à entrada
da Solon de Lucena, o coração
rezando as rezas de sua devoção,
as mãos de cura, como mãos de fada,
Que me livravam do peso da jornada
e me serviam de abrigo à condução
do deleite do leite quente e o pão
que comia enquanto ela cantava.
O apurado do dia – a paz firmada
nas linhas de seu rosto de perdão
onde rugas marcaram a solidão
dos dias de sem ser sem ter mais nada.
Que me dizia baixinho encabulada:
‘Olha, filho – essa vida... liga não!
Um dia com esses olhos de emoção,
verei teu nome em nota bem postada’.
‘Os jornais que vendes, na virada
do tempo, ainda vão me dar razão
e queira Deus suporte a comoção
de te ler em manchete destacada.’
Nenzinha... minha amiga, mãe amada,
de um jornaleiro acolhe a gratidão,
De um filho teu recebe a confissão
desta lição de vida em ti firmada.”
Digo que o que marcou o início de minha amizade
com Ronaldo foram esses dois versos representativos
de pergunta e resposta: “Como se sente o poeta no
poder? – Sem poder ser poeta.”
Depois disso, construímos um soneto. Em razão
do adiantado da hora, eu me permito deixar de lê-lo,
para constrangimento meu.
A amizade, segundo Montaigne, nutre-se de comunicação, eleva-se, desenvolve-se e se amplia na
frequentação, porque é de essência espiritual, e sua
prática apura a alma. Costumo dizer que minha amizade com Ronaldo foi construída à base de verso,
metro, cesura e rima.
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Estou condescendente. Sr. Presidente, mantenho-me atento à sugestão de um discurso curto, até
porque, na quadra a seguir, Ronaldo estabeleceu o
tamanho ao proclamar:
“A frase, guardei de cor,
Faça o teste quem quiser:
discurso e saia de mulher,
quanto mais curto melhor.”
O correligionário, no entendimento do poeta,
cumpriu à risca a ponderação:
“Quando à Tribuna acudiu,
Discursou curto e bonito:
– Sou Ronaldo e tenho dito.
E todo mundo aplaudiu.”
Encerrando, cumpre-me agradecer a oportunidade única, em toda minha vida nunca sequer imaginada,
de ocupar a tribuna do Senado Federal, para onde fui
trazido pelas mãos generosas do amigo fraterno Senador Cássio Cunha Lima, para dela, na condição de
amigo e irmão, e ainda por delegação do ilustre Presidente da Academia Paraibana de Letras, compartilhar a
alegria de quantos aqui se encontram: Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores, amigos e familiares. Aí
incluo S. Exª o Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Todos nós temos o mesmo sentimento nesta sessão especial, em que o Senado Federal, solenemente, homenageia a memória de um dos mais ilustres,
competentes e operantes Senadores da República,
Ronaldo Cunha Lima. Na Paraíba, fazendo da pobreza condição sine qua non para se manter fiel às suas
origens, exerceu todos os cargos atinentes ao Poder
Legislativo e ao Poder Executivo.
Por fim, faço uma breve recitação:
“Senador; já foi prefeito
Por três vezes; deputado
Federal, por duas vezes;
à SUDENE foi alçado;
Duas vezes governou
Seu Estado. Não chegou
Aos cinquenta. Inusitado!”
“ANDAREI PELOS TEUS PASSOS
(Ao meu filho Cássio, em seu aniversário)
Guiei teus passos na vida, um dia, quando
precisavas de colos e regaços,
eram fortes e firmes os meus braços,
eram frágeis teus passos, quando andando.
O tempo em nossos passos foi passando,
descobrimos, nós dois, novos espaços,
com a tua juventude e os meus cansaços,
tu me amando bem mais e eu mais te amando.
Hoje, Cássio, és meu norte e a minha meta,
em ti, o meu futuro se projeta,
permitindo da morte ir mais além.
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Porque me deixas, filho, convencido,
que através de tua voz serei ouvido,
que por teus passos andarei também.”
“Avaliação sincera:
Glória não manda,
Glória comanda,
Glória lidera.”
“É fácil, é bom
rimar com Glória.
Glória rima com história,
rima com trajetória
e rima com vitória.
Glória, Glória, Glória!”
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Gostaria de convidar, para fazer uso da palavra, o último inscrito, o Sr. Diógenes Cunha Lima, Presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras.
Enquanto ele se dirige à tribuna, tenho a satisfação de registrar também a presença do suplente de
Senador José Gonzaga Sobrinho, o Deca, primeiro
suplente do Senador Cássio, bem como a presença
do ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça José
Delgado.
O SR. DIÓGENES DA CUNHA LIMA – Fazendo
a nossa saudação ao nobre Presidente, Senador Cícero Lucena, ao talento do Ministro Herman Benjamin,
à nobre Mesa, aos Senadores, cumpro o adiantado
da hora, reduzindo a um quarto o que desejaria dizer.
Quatro minutos.
“Só viverá o homem novo, não importa quando,
um dia, se os que por ele sofremos formos capazes
de ser semente e flor desse homem”. Isso é do meu
novo velho amigo Thiago de Mello.
Quem conheceu Ronaldo sabe que ele foi homem
público, um político destemido sem ser insolente e altivo
sem arrogância. Cultivava os valores nobres, decência, firmeza, generosa solidariedade, espiritualidade.
Tudo isso no tempo em que se verifica a lentidão das
virtudes e a velocidade do mal.
Foi poeta em tempo integral, ser humano transparente, sempre confiável. Sua memória era admirável.
Essa extrema habilidade era usada para identificar-se
com pessoas, lembrar episódios significativos, pitorescos, momentos de intenso lirismo, de contagiante
bom humor.
Noto que não há política sem fantasia, mas ele
soube dar à fantasia a sólida base da verdade, da realização. O viver presenteou Ronaldo com o benefício
da beleza, para fazer coisas antes inexistentes. Animar
pessoas: sempre a construção nascida do otimismo, do
sonho. Ele foi a encarnação exata da lição de Shakespeare: da substância dos nossos sonhos somos feitos.
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Ronaldo Cunha Lima exibiu orgulho de ser brasileiro. Era sua a hierarquia das lealdades ao Brasil, ao
Nordeste, à Paraíba, à Campina Grande, à Guarabira,
onde nasceu. É certo que ele era um devoto. A Paraíba
era a sua religião e Campina, a sede do seu coração.
Está na editora a biografia que lhe escrevi, e tem
um título múltiplo, de múltiplo sentido: Ronaldo Cunha
Lima, um nordestino de todo canto.
Teve a sua glória e a glória dos seus filhos: Cássio, Ronaldinho, Savigny, Glauce.
A nossa amizade, que transforma primos em irmãos, teve início quando fizemos a primeira comunhão,
em João Pessoa.
Ronaldo, Odir, Terezinha e eu, nas bodas de ouro
dos nossos avós paternos, os poetas João da Cunha
Lima e Maria José da Cunha Lima, ambos poetas.
Corto uma parte.
Tia Nenzinha, depois da tragédia da morte de tio
Demóstenes, comandava, exigindo a participação de
todos os filhos. Eram 11.
Ronaldo foi entregador de jornais e serviu como
garçom no bar do irmão mais velho, Aluísio. Esse fato
lhe serviu pela vida toda.
Lembro o episódio em que uma mulher interpelou
o então Senador, dizendo que ele estava importante
demais, que o conhecera como garçom.
Ronaldo respondeu: “Foi desse tempo, minha
querida, que nasceu a minha vocação de servir. Servir
é o que eu sei fazer.”
As carências dessa época, ainda que depois
transformadas em sonhos e fantasias, são registradas em poema, talvez um dos mais belos da Língua
Portuguesa:
Meus sonhos infantis não foram belos.
Eu não pude sequer fazer castelos
Porque no meu quintal faltava areia.
Palavras de Ronaldo.
Apresento, aqui, quem era Ronaldo dito por ele
mesmo.
O texto citado é resposta à pergunta que lhe fiz
no programa Memória Viva, da TV Universitária de
Natal. É simples:
Você vive o ambiente em que respira política,
aquilo me transmite. Meu avô, nosso avô, era
um político na essência da sua expressão.
Grande orador, grande poeta. E ele transmitia a sua vivência, o seu dia a dia, os comentários políticos, depois do período da parte
mais agitada da política daquela época, em
Areia, os meus familiares de Areia, e você
vai ouvindo aquilo, respirando aquilo. Depois
meu pai morreu, minha mãe fica contando os
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episódios da vida política dele, os episódios
da família como um todo. Isso vai transmitindo
evidentemente esse sentimento, essa vocação.
E digo, Diogenes, até porque hoje, no instante
em que a classe política perde de forma muito acentuada a sua credibilidade, eu sempre
tenho dito que política só deve ser exercida
como um sacerdócio, nunca como um negócio.
Política feita assim por vocação, por doação.
E é isso que eu tenho feito, procurado fazer
para corresponder essas expectativas. Ainda
ontem, aqui em Natal, quando citando numa
oportunidade a uma pergunta que me foi feita
mais ou menos assim, qual a minha vocação
verdadeira, se era com a poesia, se era com a
advocacia, com o direito ou era com a política,
eu disse que a minha vida tão agitada, enfrentando empecilhos e embaraços, eu disse que
pensando bem, eu acho que a minha vocação
maior era ser ascensor de elevador, que a minha vida é subir e descer. Mas subir e descer
com absoluta fidelidade aos meus princípios,
aos meus ideais, a uma postura que, colocada
a modéstia aqui de lado, me tem credenciado a pelo menos resgatar a credibilidade da
classe política.
O verso para Ronaldo era mais que fruto da
inspiração, era simples como respirar. O poema nascia para a mulher companheira, para
as mulheres, os amigos, as crianças, crescia
nos comícios, nas reuniões familiares, nos lares, nos bares, nas ruas, nos atos de governo,
nos parlamentos, nas festas e nas depressões
emocionais. O poema era a sua consciência,
forma de comunicar a sua compreensão e solidariedade, visão da realidade circunstante.
Tinha o riso limpo e a palavra convicta. Compreendia com Albert Camus que o poder é triste. Mas
conservava, em qualquer circunstância, ser um simples
homem do povo, o respeito à pessoa, o bom humor,
criando e divulgando histórias engraçadas, sabidas, o
inesperado. Assim o retrata o escritor paraibano Juarez
Farias: “Ele não se colocava acima de ninguém. Quer
um exemplo? A minha mãe dizia que eu não tinha tempo de conversar com ela, mas Ronaldo sentava junto
da máquina de costura dela e conversava meia hora
sobre costura”.
Duas anedotas mostram o seu espírito:
Anoitecendo, Ronaldo, com Humberto Lucena e
Antônio Mariz, toma um avião para ir a Cajazeiras. Após
algum tempo, o piloto anuncia que os instrumentos do
avião não estavam respondendo. Iria fazer pouso forçado, mas não haveria perigo porque voavam sobre
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um grande descampado. Mesmo assim, tirassem os
óculos e colocassem a cabeça baixa sobre as pernas.
Ronaldo cai na gargalhada. O senador Humberto,
irritado, reclama: “Deixe de histerismo Ronaldo! Nós
vamos cair e você fica rindo dessa maneira!”
“Eu só estou rindo porque imagino as manchetes
dos jornais de João Pessoa de amanhã: Cai avião e
só Ronaldo escapa.” (Risos.)
Quando governador, disseram-lhe que haviam
quebrado a viola do cantador Pinto do Monteiro (18951980). Ronaldo compra a viola mais bonita que existia
no comércio e vai entregar na casa do cantador. Pinto,
maravilhado, verseja – a curiosidade é que não era quadrinha nossa, ele fez uma quintilha bem estilo espanhol.
Ronaldo da Cunha Lima:
Poeta de alma aberta
Amigo de alma larga
É cunha que não aperta
É lima que não amarga
Nesta Casa, líderes incontestes ensinaram ao
País quem foi Ronaldo.
Relembro os testemunhos do meu querido – vou
pular o que registrei – Senador José Agripino; ele foi
colega de Aloysio Nunes, de Pedro Simon, de Renan
Calheiros, do Presidente Sarney, por fim, do Eduardo
Campos, que registro, por ser curto. Dá relevo à dedicação, à sua política e ao nosso homenageado.
Ele foi um exemplo, para minha geração, um
amigo que tudo fez para a redemocratização
do País. Ronaldo era consciente de que tinha
feito coisas dignas de memória, apesar da
brevidade do destino.
Linguagem de Ronaldo: foi breve, muito breve a nossa história, mas o bastante para ser
lembrada.
Ronaldo é luz no caminho de Cássio, dos amigos incontáveis, a mesma luz que ajudará seu
irmão Ivandro Cunha Lima a honrar este Senado e a transformar o vitorioso empresário
Ronaldinho em político vitorioso.
Afirmo, sem medo de errar, a verdade poeta:
boas coisas acontecerão se formos capazes
de ser semente e flor desse homem.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O Senador Pedro Simon havia se inscrito para fazer um pronunciamento, mas, por motivo
superior, teve de se ausentar e me pediu para, ao receber cópia do seu discurso, que fosse transcrito nos
Anais da Casa. É o que a Presidência deste trabalho
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assim determina, não sem antes ler a conclusão do
pronunciamento do Senador Pedro Simon.
Por último, lembro de Cunha Lima o imprescindível poema O Medo e a Falta
Você me faz medo,
Mas você me faz falta.
A diferença entre o medo e a falta
É que o medo você sabe quando tem
e na falta você sente que não tem.
A falta, com o medo, sobressalta.
Entre o medo que você me traz
e a falta que você me faz,
você é o medo que me falta.
Aspas do Senador Pedro Simon:
“Meu amigo Cunha Lima, você faz e sempre fará
falta, só que estou tranquilo, você nos ensinou a não
ter medo, inclusive dela: a sua ausência.
Senador Pedro Simon.” (Palmas.)
Encaminhando para o encerramento desta sessão, passo, com muita honra, a Presidência deste
trabalho ao Senador Cássio Cunha Lima. (Palmas.)
O Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cássio Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – E, com igual honra, concedo a palavra
ao Senador Cícero Lucena. (Palmas.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Pedi a todos que fossem breves, para que eu pudesse desobedecer a um dos ensinamentos citados pelo
poeta, quando dizia que discurso bom é como vestido
de mulher: quanto mais curto melhor.
Sr. Presidente, Cássio Cunha Lima, Srªs e Srs.
Senadores, permitam-me, todos aqui presentes, que
nos assistem, cumprimentar todos em seu nome, Glória. Para mim, é motivo de muita alegria e de satisfação
estar presente, participando desta belíssima homenagem, justa, ao nosso querido poeta.
Hoje, o Senado Federal, com muito acerto, promove uma homenagem especial ao ex-Senador Ronaldo
Cunha Lima, no exato dia em que ele completaria 77
anos. A coincidência nos remete, inevitavelmente, à
constatação de que, se Ronaldo, fisicamente, há oito
meses nos deixou, ele está cada vez mais presente
pelo exemplo de sua vida e pela força da sua história.
Uma história suficientemente densa, para não passar
despercebida a quem tenha ao menos o conhecido.
Esta homenagem é ainda mais expressiva por
outra coincidência, que é amarga, a de realizar-se
no mesmo dia do relançamento do livro Eu e Outras
Poesias, de Augusto dos Anjos. Um poeta com o qual
Ronaldo se identificava tão profundamente que a ho-
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menagem a um pode ser estendida como homenagem
também ao outro.
Nos anos 70, Ronaldo ganhou prêmio nacional,
respondendo sobre Augusto dos Anjos e seu livro, consagrado no programa de J. Silvestre “O céu é o limite”,
da extinta TV Tupi.
Nos anos 80, novo prêmio nacional com o mesmo tema e o mesmo livro, no “Sem Limite”, de Luiz
Armando Queiroz, da TV Manchete. O livro, Ronaldo
praticamente memorizou por inteiro, e, por consenso,
foi reconhecido como o maior especialista em Augusto
dos Anjos na literatura brasileira.
Ronaldo Cunha Lima, ex-integrante da Mesa Diretora do Senado durante todo o seu mandato nesta
Casa, ocupou pelas urnas todos os cargos eletivos
do Brasil, com a única exceção da Presidência da
República: Vereador, duas vezes Prefeito, Deputado
Estadual, Deputado Federal, Governador e Senador.
Poeta de mais de 15 livros do lirismo mais envolvente.
Assim foi Ronaldo Cunha Lima, ou simplesmente Ronaldo, como todos o conheciam e como todos o
chamavam.
Ao morrer, em meados do ano passado, Ronaldo, que estava há 18 anos longe de qualquer cargo
executivo, sem caneta e sem poder, estava há 13 anos
em função da doença, em cadeira de rodas, e há cinco
anos sem mandato. O seu velório e sepultamento, no
entanto, comoveram um Estado inteiro, provocaram
o decreto de luto oficial no Estado e em dezenas de
Municípios e paralisaram toda a cidade de Campina
Grande, como a proclamar o que hoje é consenso em
nosso Estado: Ronaldo foi a maior liderança política
da nossa história e uma lição permanente a todos os
homens públicos de que ser temido não significa ser
amado; impor o medo não significa granjear respeito.
Mais ainda, aprendemos com a sua vida o que a
sua morte ratificou e consagrou: para ser respeitado,
ninguém precisa ser distante. No governo ou no Senado, na Prefeitura de Campina Grande, na Câmara dos
Deputados, quem dos mais anônimos e mais humildes
campinenses chamava o poeta de governador ou de
doutor? Era Ronaldo. Apenas Ronaldo.
O menino pobre que saltara de um trem, vindo
de sua Guarabira natal “de mala velha na mão, o futuro
lhe esperando, os sonhos no coração”, como registrou
em seu poema. Era apenas o Ronaldo dos becos da
noite, das esquinas da madrugada, das muitas ruas
que lhe serviam de poemas, das encruzilhadas várias
que lhe acrescentaram experiência de vida ou que ensinaram novos causos do cotidiano.
Era apenas o Ronaldo. O Ronaldo dos júris incontáveis, que vencia com o mesmo talento com que
proferia em versos discursos inteiros. Simplesmente,
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Ronaldo. Assim mesmo, sem título, sem adjetivos; assim chamado nos palácios; assim saudado nas ruas,
nas feiras, nas vielas, nos botecos, na pompa das
grandes solenidades ou no anonimato das noites mais
despojadas. Ronaldo.
Ronaldo jamais precisou de títulos, sequer de sobrenome, pois a seu nome a Paraíba, de há muito, já
unira seu coração e sua alma, seu entusiasmo e sua
emoção, numa cumplicidade só permitida nas grandes e mais indissolúveis paixões, que sequer a morte
desfaz. Foi com essa união indissolúvel de coração e
de sentimento que o povo simples da Paraíba foi reencontrar seu líder, já morto, no mais amplo espaço
público que a Campina Grande dos grandes eventos
conseguiu abrir: a pirâmide do Parque do Povo, idealizado e construído por ele próprio para sediar o que
o Brasil veio a conhecer e celebrar como o maior São
João do mundo.
Ofereceram aos familiares para o velório o Palácio
Municipal e a Câmara de Vereadores, onde também já
estivera pelo voto popular, além da própria pirâmide,
principal área de eventos de Campina.
A família, por algum tempo, até temera a amplidão do Parque do Povo, mas essa era uma exigência
dos campinenses, que, conhecendo como poucos a
alma de Ronaldo, sabia que junto do seu povo é que
ele melhor se sentiria para a última grande passeata
em Campina. Não era no Parque do Povo, afinal, que
se faziam os grandes comícios de encerramento de
suas campanhas? Que maior simbolismo, afinal, prestar a última homenagem, iniciar a última passeata no
Parque do Povo, no momento em que ele deixou a vida
para virar saudade?
A pirâmide ainda guardava a decoração festiva
do São João do ano passado, mas o que lá se viu e
se viveu poucos, raríssimos terão a oportunidade de
vivenciar, sequer de testemunhar, tantas as lágrimas,
tanta a emoção que transbordava dos corações com
a sinceridade mais autêntica e a espontaneidade mais
verdadeira.
Senhoras e Senhores, eu vi, Senador Requião,
eu vi sertanejos de pele curtida ao sol, de mãos calejadas na dureza da labuta diária se desmanchar em
lágrimas ao acariciar a face de um cadáver. Eu vi. Eu
vi líderes populares curtidos em anos em emoções
descontrolados em choro convulsivo. Eu vi feirantes
e populares testemunharem sem que ele pedisse:
“Ele sempre me deu valor, sempre me recebia com
um sorriso”. Eu vi funcionários públicos, às vésperas
da aposentadoria, relatarem que ele lhes dera o mais
importante de suas vidas: o respeito. Eu vi a paciência
de figuras já curvadas pelos anos a se agarrarem às
grades de proteção com uma força que só o coração
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lhes emprestava recusando-se a sair antes de tocar o
corpo que jazia à sua frente e, ao consegui-lo, se desfazerem em lágrimas como se fosse apenas pranto. Eu
vi. Eu vi um cortejo fúnebre chegar a Campina Grande já tarde da noite e debaixo de chuva e, mesmo no
escuro e na chuva, eu vi gente à margem da estrada
aplaudindo um caixão que passava com um morto que
nem era seu, embora fosse de todos. Eu vi a madrugada do Parque do Povo fervilhar de gente, como nos
comícios de encerramento de suas campanhas, gente
que trazia camisa de antigas disputas, fotos e símbolos
de passadas campanhas, com penhores vivos de sua
própria saudade. A diferença é que agora eles choravam. Eu vi um cortejo que avançou a pé mais de 2 quilômetros, também debaixo de chuva, até o cemitério.
Mas aqui também, como nos seus mais festivos dias
de campanha, eram mais de 2 quilômetros de gente e
de emoção. Eu vi nesse percurso casas, muitas casas,
com longas faixas pretas anunciando luto em grandes
letras. As faixas ostentavam fotos antigas de Ronaldo
que a eles pertenciam. Eu vi, Cássio, a velhinha quase
octogenária que se espremia à porta do cemitério, a
rosa branca à mão, esperando você para lhe entregar
com a dedicatória: “Esta rosa eu mesma a colhi e é
para botar no túmulo de Ronaldo”.
E por que tanto me estendo no testemunho dessa
última passeata de Ronaldo quando poderia falar muito
mais sobre sua obra administrativa e seu legado político? Porque aquele foi o mais sincero e desinteressado,
o mais verdadeiro e gratuito tributo do seu tempo. Ronaldo colhia em gratidão o que plantara com generosidade, recolhia em respeito o que semeara em bondade.
Ali não havia interesses, apenas reconhecimento. Não
havia bajuladores, apenas admiradores. Nem pedido,
apenas prece. Para tais distinções se conhecem os
grandes, os raros e os únicos – como Ronaldo.
Todos os governadores da Paraíba ainda vivos lá
estiveram; todos os ex-prefeitos de Campina Grande
ainda vivos também lá estiveram; aliados ou não, adversários ou não, pois o poeta Ronaldo, mais do que
nunca, situava-se como referência suprapartidária, a
ponto de se transformar em convergência de um Estado às vezes até maniqueísta e quase sempre dividido.
Não se busque apenas em sua obra a explicação para tanto carinho e reconhecimento, por mais
expressivo que seja o seu legado. Foi governador por
apenas pouco mais de três anos, mas plantou marcos
inesquecíveis na Administração Pública do meu Estado.
Ainda nos anos 90 do século passado, garantiu pela
primeira vez na Paraíba vaga para todas as crianças na
escola, com merenda, material escolar e fardamento.
Conquistas que hoje, felizmente, parecem até banais,
mas tão remotas quanto o próprio governo de Ronaldo.
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Resgatou seis meses de salários que encontrou
atrasados. Reabriu o Banco do Estado. Reconstruiu e
saneou financeiramente o Estado, renegociando débitos, pondo fim a uma inadimplência de anos, sem
contribuir com um centavo que fosse do empréstimo
para a monumental e sufocante dívida consolidada do
Estado. Abriu estradas, multiplicou escolas, massificou
as creches – creches essas que, ao seu lado, Glória,
chamou e transformou verdadeiramente em ninhos de
amor e antecipou a educação infantil. Ao assumir o governo, quando lhe perguntaram se demitiria servidores,
ensinou, já naquela época, que demitir em época de
crise é aumentar a própria crise.
Sobretudo, Ronaldo exerceu o poder sem perseguir e sem discriminar, sem retalhar e sem constranger
adversários de quaisquer matizes. Até o seu motorista,
já na Prefeitura, era o mesmo que servira ao prefeito
anterior, um dos seus mais ferrenhos opositores, que
depois virou seu aliado.
Assumiu o governo com a humildade de se declarar apenas porta-voz dos anseios de mudança do seu
povo, quando era, acima de tudo, estuário de sonhos
e esperança de uma geração inteira.
Ganhara uma eleição que só os poetas e loucos
imaginavam possível. E um intelectual de Campina
Grande, ao meio do velório, perguntou: “O que seria
do mundo sem os poetas e os loucos?”. E ele mesmo
afirmou: “E Ronaldo era os dois”.
Sou testemunha viva e participei dessa proeza,
pois foi Ronaldo que me trouxe à vida pública, como
candidato a vice-governador de sua chapa. Quantas
vezes o carro da nossa campanha parava por falta de
combustível. Quantas vezes as próprias equipes da
campanha tinham que se cotizar para cobrir a diária
de um hotel na beira da estrada, no interior.
Uma coisa, no entanto, foi admirável. Sem estrutura, sem apoio de governo, sem apoio de prefeituras
e lideranças, Ronaldo ganhou em todos os Municípios
onde os poucos recursos lhe permitiram ir, e ganhou
as multidões com seus discursos em versos, com improviso rimado, com sensibilidade nas palavras, com
o coração escancarado, com a alma exposta, com a
firmeza da sua crença, com a força do seu sonho e
a capacidade inigualável de convencer e emocionar.
E, como seu vice, eu posso testemunhar, e o faço
com orgulho e alegria, por absoluta exigência de justiça e da verdade que poucos, muito poucos, raríssimos
vices neste País terão tido tanto respeito pessoal e político como recebi do poeta, do irmão Ronaldo Cunha
Lima como governador.
O especialíssimo tratamento funcional que me
dispensou sempre me deixou comovido, pela raridade, e orgulhoso, pela sua intensidade. Mas o que de
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fato me deixou e me deixa feliz, singularmente feliz, foi
ter merecido de Ronaldo a distinção da sua amizade,
irmandade e o privilégio de conhecer e perscrutar a
sua alma e o seu coração, cujas grandezas dificilmente
se encontram iguais. Ronaldo foi, durante a vida inteira, o poeta de memórias inigualáveis e de presença
de espírito insuperável, o poeta de sorriso absoluto,
franco, pois nele, ao mesmo tempo, sorria o corpo, o
coração e a alma.
Na agonia de meses que antecederam a sua
morte, mesmo quando já não conseguia falar, a todos
recebia com um sorriso. E quando pôde falar, ensinou à
cantora Elba Ramalho, que lhe sugeria parar de fumar:
“A vida se mede pela largura e não pelo comprimento”.
Ronaldo foi largo como a própria generosidade.
E foi leal como a própria amizade. Quem mais que ele
foi tão leal a princípios e pessoas?
Na difícil campanha do primeiro turno para o governo em 1990, quando apenas 15 dos 222 prefeitos
do Estado o apoiavam – incluindo você, Cássio, como
Prefeito de Campina Grande –, um prefeito do brejo
resolvera aderir à sua candidatura. Preparou uma festa
no limite da disponibilidade da estrutura da campanha
para celebrar a primeira adesão de peso que recebera em todo o processo eleitoral, uma adesão da qual
se esperava impacto suficiente para provocar outras.
A festa só durou até a chegada de Ronaldo ao
palanque, onde não estava um amigo sem votos, sem
nome, sem recursos, mas que estivera com ele desde o primeiro instante. O prefeito e novo aliado vetara
a presença do amigo de primeira hora. Contra a opinião da assessoria e de toda a campanha, Ronaldo
agradeceu o apoio, mas retirou-se do palanque e foi
para a casa do amigo, de onde viu o prefeito mandar
rasgar todos os cartazes colados apenas horas antes.
Na campanha para o Senado de 94, o TSE cassara o Senador e então candidato Humberto Lucena
pela confecção de calendários, não faltaram candidatos
a procurar Ronaldo para a dobradinha informal. Ronaldo não apenas recusou o acordo como as muitas
compensações prometidas, foi para Campina Grande
e dirigiu a seu povo a mensagem que, até hoje, quem
teve a oportunidade ainda se lembra, abro aspas: “Campinense, se você tiver em sua casa um único voto, eu
peço que dê esse voto a Humberto Lucena, que é um
orgulho de toda a Paraíba.”
Humberto reelegeu-se e, íntegro como sempre se
manteve, morreu sem esconder de ninguém que devia
a recondução ao Senado à solidariedade, à lealdade
do poeta Ronaldo Cunha Lima. O poeta, como a Paraíba, o reverenciou; exerceu o poder sem se deixar
por ele contaminar ou mudar.
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Depois da acirrada campanha eleitoral de 90,
disputada sob o signo da mudança, garantia a um
amigo: “A Paraíba vai mudar; eu não”. Passou pelo poder e não mudou. Passou por quase todos os cargos
eletivos e não enriqueceu. E num tempo de fortunas
que se constroem ou se multiplicam com a velocidade
das células, Ronaldo, Vereador, Deputado, Prefeito,
Governador, Senador e Deputado Federal, promotor
aposentado, morreu como o mesmo homem de classe
média, cujo patrimônio eram um apartamento em João
Pessoa e uma velha casa em Campina Grande, que
foram adquiridos como advogado, durante o período
da cassação de seu mandato de Prefeito, na escuridão
do AI-5, quando integrou as mais prestigiosas bancas
de advocacia do Brasil.
Quantas rádios ele teve? Quantas emissoras de
TV ele controlou? Que jornais ele possuiu? Que empresas constituiu? O patrimônio maior de Ronaldo continuou único e intransferível: a honorabilidade pessoal
que até os próprios adversários sempre reconheceram
e respeitaram a sensibilidade social, que o fez certamente único. Poucos, na verdade, viraram manchete
de jornal depois de tê-las gritado como jornaleiro nas
ruas de sua infância. Cumpriu-se a profética antevisão
de sua mãe, Dona Nenzinha, que um dia lhe injetara
ânimo e infundira sonhos: “Hoje você grita manchetes,
meu filho; amanhã, você será manchete”.
Raros, como Ronaldo, exibem a experiência do
garçom que a muitos serviu para, em seguida, chefiar o
seu Estado e usar como marca “Governo a seu serviço”.
Raríssimos, como Ronaldo, pode apresentar-se
como o Executivo que permaneceu poeta e sonhador,
visionário de sonhos coletivos, na utopia do desejável,
mais até do que do possível. Mas a esse poeta e sonhador que Campina saiu às ruas para reverenciar. Ao
contrário de outras vezes, dessa desfilava num caixão.
Mas a cidade sentia, em sua própria emoção, que os
poetas não morrem, como escrevera você, Cássio, ao
comunicar o descanso do velho poeta.
Campina, enfim, mostrava todo o seu orgulho pelo
passado de Ronaldo e pela sua história comoventemente, arrebatadora, do menino pobre que, na vida,
arquivou a velha mala da chegada à estação, mas não
se desfizera dos sonhos que ela continha, muito menos
do despojamento que ela simbolizava.
A toda hora, Campina repetia com lágrimas ou
aplausos todo esse reconhecimento. Já na entrada da
cidade, fim de noite, quando o cortejo fúnebre parou
ante a estátua dos pioneiros de Campina, às margens
do açude velho, aplausos, muitos aplausos acordaram
a madrugada daquela cidade, como nas tardes festivas
das campanhas em que Ronaldo e os campinenses

114

10854 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lá estavam para abraçar o emblemático cartão postal
campinense: o açude velho.
Com todas essas manifestações de respeito, gratidão, de cumplicidade e amor, Campina não só respeitou nem respeitará por certo um dos seus últimos
desejos expressos na derradeira estrofe que articulou:
“Quando eu for para a eternidade, onde apenas Deus
me alcança, não penso virar saudade, já me basta ser
lembrança.”
O homem a quem já bastava ser lembrança virou
saudade profunda, profunda saudade, que dói como
chaga aberta na alma. Mas também virou orgulho.
Profundo orgulho, que anima, entusiasma e guia. A
quem nunca se poderá dizer adeus, pois os poetas
não morrem. Ronaldo foi ser poeta para sempre! Bendito Ronaldo!
Obrigado. E que Deus proteja a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/PSDB – PB) – O Sr. Senador Pedro Simon enviou
discurso à Mesa alusivos ao presente evento para ser
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Considero uma honra
me manifestar sobre esta Sessão Solene destinada a
homenagear a memória intelectual e a carreira política
do grande homem público, nosso ex-colega e amigo,
Ronaldo Cunha Lima, que faleceu em 7 de julho do
ano passado.
Nossos elos se justificam pela semelhança de
trajetória na vida pública. Tal como eu, guri na minha
Caxias do Sul, o Senador Cunha Lima militou cedo.
Ainda estudante, Ronaldo foi representante estudantil
e vice-presidente do Centro Estudantil Campinense.
Começou a sua carreira política sendo vereador
de Campina Grande pelo Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), deputado estadual por dois mandatos, e prefeito eleito em 1968, já pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB). Em 14 de março de 1969 teve os
seus direitos políticos cassados, passando dez anos
no ostracismo, indo para São Paulo e depois para o
Rio de Janeiro, para assim recomeçar sua carreira de
advogado.
Anistiado, em 1982, foi reconduzido à prefeitura
de Campina Grande pelo voto popular, no seu segundo
mandato à frente do executivo municipal (1983/1989).
Construiu o Parque do Povo com um projeto já
criado pelo prefeito precedente Enivaldo Ribeiro; a terceira adutora; a Casa do Poeta, dentre outras obras.
Após essa gestão bem sucedida e bem lembrada,
alçou-se ao Governo do Estado da Paraíba (1991/1994),
exerceu a Senatoria da República (1995/2002) e cul-
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minou sua carreira como deputado federal, eleito em
pela Ia vez em 2002 com mais de 95 mil votos e reeleito em 2006 com 124.192 votos.
Sua militância intelectual não é menos relevante: foi Membro da Academia Campinense de Letras e
Membro do Conselho Federal da OAB. Ronaldo Cunha
Lima também foi, em 2004, indicado para ocupar uma
cadeira na Academia Paraibana de Letras.
Seu último grande gesto como homem público foi
sua renúncia ao cargo de deputado federal. Ao contrário
do que foi comentado, sua decisão foi norteada pelo
espírito da igualdade que sempre buscou. Sua declaração é um exemplo da busca pela correção:
“Sr. Presidente, nesta data e por este instrumento, em caráter irrevogável e irretratável,
renuncio ao mandato de deputado federal, representando o povo da Paraíba, a fim de possibilitar que esse povo me julgue, sem prerrogativa de foro, como um igual que sempre fui.”
Por último, lembro de Cunha Lima o imprescindível poema
O medo e a falta
Você me faz medo, mas você me faz falta. A
diferença entre o medo e a falta é que o medo
você sabe quando tem, e na falta você sente
que não tem. A falta, com o medo, sobressalta. Entre o medo que você me traz e a falta
que você me faz, você é o medo que me falta.
Meu amigo, Ronaldo Cunha Lima, você faz e
sempre fará falta. Só que estou tranqüilo: você nos
ensinou a não ter medo, inclusive dela, sua ausência.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Recebi a incumbência de concluir esta
sessão, agradecendo de forma penhorada, em meu
nome, em nome da minha família que aqui se faz presente, dos amigos do meu pai, do nosso poeta Ronaldo, e de forma muito especial, ao Senador Cícero, ao
Senador Vital do Rêgo, ao Senador Eduardo Suplicy,
que tão fidalgamente ainda se mantém no plenário até
a esta hora; assim como o faz o Senador Roberto Requião, colega e vizinho de bancada do meu pai, e para
minha alegria e deleite também hoje meu vizinho de
bancada; assim como agradeço aos Senadores Aloysio
Nunes, José Agripino, Cyro Miranda e, de forma muito
especial, a honrosa presença do Exmº Sr. Ministro do
STJ Herman Benjamin, paraibano de melhor quilate.
Peço licença à Tia Tetê, Tia Dedé, aos meus primos, para saudar toda a família do meu pai na pessoa
do meu Tio Ivandro Cunha Lima; ao tempo em que
cumprimento igualmente o Prefeito e Vice-Governador, quebrando o protocolo e, confesso, tentado a
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pedir apenas a transcrição do discurso que tive, hoje,
extrema dificuldade de redigir. Desde cedo, lágrimas
incontidas encharcaram o papel diante de um desejo
de fazer talvez, hoje, o mais belo, o mais eloquente, o
mais comovente discurso de toda a minha vida, Deputado João Agripino, Deputado Damião, Deputado Ruy
Carneiro, Deputado Manoel Júnior, Deputado Clerot,
Deputado e Senador Marcondes Gadelha e tantos outros que nos honram com suas presenças. Peço-lhes
desculpas por não citá-los neste instante.
Queria eu fazer uma ode ao meu pai, fazer uma
elegia ao poeta, mas a emoção, testemunhada por
minha mãe, por minha irmã Glauce, por meu irmão
querido Ronaldo Filho, por sua esposa Roberta, testemunhada igualmente por Savigny, por Gabi, por Pedro
e por Diogo, meus dois filhos, que aqui representam
também Marcela, não me deixou ir muito além.
Resolvi fazer a seleção de alguns sonetos, de
algumas passagens da vida do poeta, colhidos dos
diversos livros por ele publicados, praticamente 17
livros, que não vou aqui elencar – tinha feito na peça
que consegui redigir.
Como alguns dos sonetos foram, pelos que me
antecederam, citados, declamados, vou, por economia
processual, sintetizar minha fala suprimindo algumas
referências. Mais uma vez, peço escusas àqueles que
não se sentirem lembrados diante de tão cara presença.
Falo dos amigos que vieram da Paraíba, que tiveram
a imensa gentileza de vir aqui para trazer sua solidariedade e para fazer essa proclamação de carinho, de
amor ao poeta, aos que, morando em Brasília, também
compareceram.
Vou me permitir tentar conter a emoção, engolir
o choro, segurar as lágrimas, para declamar um soneto que foi lido na missa da minha posse, no meu primeiro mandato de Governador, escrito pelo meu pai.
Sacrossanta Maria, mãe de Deus é o título do soneto.
Sacro Santa Maria Mãe de Deus,
Ó Mãe silenciosa, Ó Virgem Santa,
A Missa terminou, a Igreja canta
As hosanas de amor dos filhos teus.
Os Evangelhos de Lucas e Mateus
Aclamam a tua graça, Ó Mãe, e é tanta,
que em preces a minh’alma se levanta,
buscando alento aos pensamentos meus.
Abençoa o meu filho em seu intento,
De ser veste, teto e alimento,
Para os humildes, governados seus.
Protege Cássio, o filho que amo tanto
Fortalece-o e cobre-o com Teu manto,
Sacrossanta Maria, mãe de Deus!
(Palmas.)
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Eu havia selecionado outros trechos em que, sobretudo nos fragmentos, no íntimo da minha vida – me
ajude, Pedro –, fragmentos urbanos e humanos, eu
talvez tenha trocado aqui, traído pela emoção, o título
fidedigno. Ele faz uma série de relatos da sua trajetória, ao lado de Ivandro, de vovó Nizinha, dos parentes já citados. Mas Gláucia minha irmã pediu que eu
lembrasse um soneto que é muito singelo e que foi,
talvez, um dos primeiros que nós memorizamos, que
nós guardamos no coração, escrito pelo poeta ainda
ao tempo em que morávamos no Rio de Janeiro.
O Menino que Sonhava:
O menino que sonhava,
Brincava, contando estrelas, cresceu.
O homem que foi menino,
Sem ligar ao seu destino,
Do menino se esqueceu.
Criou a sua imagem
Diferente da paisagem,
Que sua infância viveu.
Quando o homem quis amar,
Sentindo algo faltar,
À infância recorreu.
Mas ele nada encontrava.
O menino, que sonhava dentro do homem, morreu. (Palmas.)
E vou avançando, e não há forma melhor de homenagear o poeta do que lembrá-lo na sua expressão
mais viva e talentosa. No discurso, eu não falava do
advogado, do agrimensor, do jornalista, do promotor
de Justiça, não fiz referências à trajetória política, que
foi decantada aqui por tantos, extremamente vitoriosa.
Ronaldo foi um vitorioso, um visionário, um humanista, sobretudo. E ele costumava dizer: “Não sei se sou
humanista por formação ou se por deformação”. E escolhi os sonetos, recorrendo, como fiz tantas vezes na
minha vida, ao próprio Ronaldo, que dizia que – e foi a
dificuldade que encontrei para selecionar algumas de
suas peças – é como se nós tivéssemos que escolher
uma entre as cores do arco-íris. Meu pai sempre falou,
de forma repetida, essa frase. E abro aspas para mais
um terceto do poeta:
Eu cumpro, pela minha vocação,
Um destino de total doação,
Que lentamente me consome a vida.
No livro Versos Gramaticais, há uma passagem
que o ex-Senador e Deputado Federal Espiridião Amin,
toda vez que me encontra, menciona, onde o poeta
define o que são aspas. E disse ele:
Duas vírgulas hasteadas,
Em frases de outro autor,
Que você não vê usadas,
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Nas minhas frases de amor. (Palmas.)
E, por falar em frases de amor, selecionei dois
sonetos escritos pelo meu pai para minha mãe, sonetos
que nos tocam profundamente. E não quero cansá-los,
mas permito-me lê-los.
O primeiro deles tem como título: Única.
Quem seria capaz de suportar,
A vida atribulada e repartida,
Do político que vive na avenida,
E do poeta que frequenta o bar?
Quem seria capaz de relevar,
Uma e outra falta cometida,
E quem, entre três casas, dividida,
Deixaria cada coisa em seu lugar?
Quem participaria, uma por uma,
De todas as minhas lutas e vitórias,
Sem exigir compensação alguma?
Quem é escrava, podendo ser rainha?
No mundo não existem duas glórias:
Apenas uma. E a que existe é minha! (Palmas.)
Em outro soneto, o poeta, ofertando à minha
mãe, D. Glória, intitulado: Eu falarei das tuas mãos
que tu me ofertas:
Eu falarei das mãos que tu me ofertas
São lindas essas mãos que tu me entregas,
São frágeis essas mãos com que me pegas,
São fortes essas mãos com que me apertas.
Dadivosas tuas mãos se estão abertas,
São nervosas as mãos que tu esfregas,
Prudentes tuas mãos quando me negas,
São minhas tuas mãos nas horas certas.
Essas mãos que se juntam para as preces,
São as mesmas que sempre me ofereces,
Para tirar-me da vida dos desvãos.
Essas mãos que me cobrem de carinhos,
São as mãos que apontam os meus caminhos,
E minha vida está em tuas mãos. (Palmas.)
Depois da referência à minha mãe, D. Glória, vem
um outro soneto lindo, singelo, que nos toca profundamente e termina sendo um instante intimista intitulado Azul – somos três filhos – e Cor de Rosa, à filha
Gláucia, que foi dedicado a mim e a meus irmãos e
dividido, claro, com minha mãe.
Quando o nosso quarto
Se enfeitou de azul
Com sapatinhos azuis
E com fitinhas azuis,
Eu fiz uma prece
Que cada um tivesse uma vida cor-de-rosa.
Quando o nosso quarto
Se enfeitou de rosa
Com fitinhas cor-de-rosa,
Sapatinhos cor-de-rosa
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Eu pedi a Deus
Que nos dias seus
Fosse tudo AZUL. (Palmas.)
Aqui, no Senado, Requião, em determinado momento, o poeta vicejou: “Sendo eleito Secretário – ele
foi eleito, como Cícero o foi –, não deixei de, no plenário, exercer atividade, trabalho, atuo e luto para mudar
o instituto que trata da imunidade”.
Vou avançando aqui. Eu queria fazer referências
à autodefinição dele como poeta. Sei que todos estão
cansados, insisto, alguns inclusive com avião a ser
pego, a ser tomado. Vou me permitir fazer um monólogo de um poeta, quando ele faz referência a Campina
Grande. Não posso deixar de, neste instante, fazer essa
vinculação telúrica, mesmo ele nascido em Guarabira
com Campina Grande.
Monólogo de um poeta
Onde vais, poeta errante,
Nas passadas desse instante,
Das rotas do caminhar?
Vou aonde o sonho começa,
Na carne que não me impeça
De os sonhos realizar
Vens de longe... qual cidade essa tua mocidade
deixa agora de escutar?
Venho de Campina Grande
Que, por mais terras que eu ande,
Nunca vou querer deixar.
Que levas nessa sacola?
Um pouco de cada esmola, pedaços do que te
dão?
Levo planos, pensamentos,
Guardados da voz dos ventos
Trementes de solidão.
Eu havia feito um conjunto de seleções, que vou
suprimir, em que ele faz referência à vovó Nenzinha,
a cada um dos irmãos, os irmãos mortos, inclusive,
Aluísio, Fernando, Lúcio. Vou pedir a transcrição, na
íntegra, de tudo o que havia selecionado.
Mas eu gostaria de cansá-los um pouco mais e,
no dizer do próprio Ronaldo, tomar por empréstimo, por
alguns minutos mais, os seus ouvidos, para declamar
ou ler “Fortaleza Interior”:
Cansado de sofrer do mal de amor
Procurei proteger meu coração
E comecei a grande construção
Da minha fortaleza interior.
Fiz vigas de concreto contra dor,
Revesti as paredes de razão,
Portas, janelas, piso, elevador,
Tudo impermeável à emoção.
Como não tem no mundo quem não falhe,
Esqueci, entretanto de um detalhe,

MARÇO 2013

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E meu trabalho não ficou completo.
Meu coração, em paz, adormecido
Acordou, de repente, com um ruído:
Era a saudade entrando pelo teto. (Palmas.)
E, já nos instantes finais da vida dele, talvez um
dos mais belos sonetos que ele compôs, exatamente
no período da enfermidade – e aí eu já me aproximo
do final –, ele escreveu “Santa Maria (A Enfermeira)”,
já no leito hospitalar:
Há sombras no silêncio que apavora,
Há dores e temores no meu peito,
Há preces em minhas mãos peia demora do tempo que se escoa contrafeito.
Há rumores de passos, lá fora,
Há dependências em mimi que não aceito,
Mas há, meu Deus, a dor que me devora
No imobilismo chagástico do leito
Há um ruído de porta sendo aberta,
Há, junto a mim, alguém que desperta,
Com sorriso de amiga e companheira,
E que me diz com a voz cheia de amores:
“Eu vim trazer o alívio às suas dores.
Eu sou Maria, eu sou tua enfermeira”. (Palmas.)
E, neste mesmo período, “Quero Morrer de Manhã” – e ele faleceu em uma manhã de sábado –:
Quero morrer de manhã.
Janelas abertas.
Contemplando o sol e a vida.
Quero morrer de manhã.
Deve ser bonito um ocaso numa aurora.
Não quero camas brancas, cadeiras brancas
que fazem pensar que a gente vai morrer.
Quero morrer de manhã.
Os galos cantando.
O sol na vidraça,
e a vida passando lá fora.
Quero morrer de manhã.
A interminável noite virá depois claro-escuro, de
madrugada,
quero morrer de manhã.
Deve ser bonito um ocaso numa aurora
haverá sol, haverá luz, haverá vida
e ninguém há de pensar que eu vou morrer. (Palmas.)
Aqui já foi feita referência, não me lembro exatamente por qual orador, aos filhos e aos netos.
Concluo, lembrando o que ele disse: “Quando
meus filhos disserem a meus netos o quanto eu os
amava e quando meus netos disserem a meus filhos
que guardam lembranças minhas e de mim sentem
saudade, não terei morrido nunca, serei eternidade.”
(Palmas.)
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Havia Bruno separado para declamar o poema
“Conversando com meu Pai”. Mas esse é um poema
longo, que muitos conhecem. Ele ficará transcrito.
Eu encerro a sessão com o último terceto do poeta, que foi escolhido para este momento.
Convido a todos para, mesmo com imenso atraso, o lançamento da republicação do livro Eu, de Augusto dos Anjos.
Disse o poeta:
LUZES DA RIBALTA
Apagaram-se as luzes da ribalta
E para mim, agora, o que é que falta?
A plateia aplaudir, e eu ir embora. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/PSDB – PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador Cícero Lucena;
Srªs e Srs. Senadores; autoridades do meu Estado,
aqui presentes; amigos vindos de João Pessoa e de
Campina Grande; ouvintes e telespectadores da Rádio e da TV Senado; que sua infância viveu. Quando
o homem quis amar , sentido algo faltar , a infância
recorreu. Mas , ele nada encontrava . O menino que
sonhava dentro do homem morreu.
Hoje era para eu fazer o mais belo, eloqüente e
comovente discurso da minha vida. Uma ode ao meu
pai, uma elegia ao Poeta.
Lágrimas teimosas, que não cessaram durante todo o dia, encharcaram o papel, impedindo-me
de escrever algo na dimensão do merecimento e da
grandeza dele.
Diante da minha conhecida e reconhecida incapacidade de estar à altura do meu pai, mais uma vez
– como já fiz tantas e incontáveis vezes ao longo de
nossas vidas –, recorro-me a ele e socorro-me dele para
prestar-lhe esta sentida e modestíssima homenagem.
Creio que não há melhor maneira de homenageá-lo do que tentar, e tentarei com a melhor das minhas
forças, contendo as mais genuínas emoções, relembrar
alguns de seus sonetos, tercetos, quadras e poemas.
Parafraseando o próprio poeta Ronaldo, eu diria
que lhes escolher é tão difícil quanto escolher uma
dentre as cores do arco-íris.
Busquei, como um órfão procura pelo pai, em
seus livros:
Poemas de Sala e Quarto;
13 Poemas;
A Serviço da Poesia;
As flores na janela sem ninguém;
Gramática Poética;
50 Canções de Amor e um Poema de Espera;
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Poemas amenos, Amores demais;
Sal no rosto;
Livro dos Tercetos;
Azul Itinerante;
A Missa em Versos e outros Poemas de Fé;
Livro dos Tercetos;
Roteiro Sentimental: Fragmentos humanos e
urbanos;
Poesias Forenses;
Eu nas Entrelinhas;
Breves e Livres Poemas;
Velas Enfunadas: Poemas à Beira Mar.
Como eu dizia, busquei uma sintética cronologia e, mais que isso, versos que não vão desaparecer
com o tempo, porque para sempre estarão em nossos
corações.
Não falarei de Ronaldo Cunha Lima jornaleiro,
garçom, agrimensor, professor, promotor de Justiça
nem tampouco do brilhante, ético e talentoso advogado.
Sequer falarei do Ronaldo político, que venceu
todas, repito, todas as eleições que disputou na vida
e recebeu, na totalidade, os diplomas que um TRE
pode outorgar: vereador, deputado estadual, prefeito,
deputado federal, governador e senador.
Um vencedor, idealista, visionário e, sobretudo,
um humanista. Desapegado de bens materiais, Ronaldo nos deixa, como legado, uma vida digna, reta,
honesta e virtuosa, plena de amor e de fraternidade.
Impossível, para aqueles que tiveram a ventura
da convivência – seja próxima ou mais distante, não ter
sido tocado pelo olhar carismático, o sorriso franco e
as palavras amáveis do Poeta. Como ele mesmo dizia,
“Não sei se sou um humanista
por formação ou por deformação”.
É hora de respirar fundo, engolir o choro, conter
as lágrimas e louvar a Deus pela existência dele e rogar a Ele que o mantenha em bom lugar. Impossível
resumir uma vida tão bela e intensa...
Vou lembrá-lo com alguns instantes de sua tão
rica e ampla criação poética, que toca profundamente
o meu e o coração de muitos.
E começo, Deus sabe como, com um dos sonetos a mim dedicados por ele:
Andarei pelos teus passos
Guiei teus passos na vida, um dia, quando Precisavas de colos e regaços,
Eram fortes e firmes os meus braços,
E eram frágeis teus passos, quando andando.
E o tempo, em nossos passos, foi passando
E descobrimos, nós dois, novos espaços,
Com a tua juventude e os meus cansaços
Tu me amando bem mais e eu mais te amando.
Hoje, filho, és meu norte e a minha meta.
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Em ti, o meu futuro se projeta,
Permitindo da morte ir mais além
Porque me deixas, Cássio, convencido
Que através da sua voz, serei ouvido,
Que por seus passos andarei também.
“Advogado, promotor,
Professor, radialista,
Na luta pela conquista
De um futuro promissor,
Sempre fui um defensor
Dos deserdados da sorte.
E Deus me deu, por consorte,
Uma mulher destemida,
Que me apoiou toda vida
E me fez, na vida, um forte!”
“Essa chuva intermitente
É o céu mostrando à gente
O valor dos intervalos.”
“Fazem curvas e desvios
E, assim, adiam os rios
Os encontros com o mar.”
EU FALAREI DAS MÃOS QUE TU ME OFERTAS
Para Glória Cunha Lima (minha mãe)
Eu falarei das mãos que tu me ofertas
São lindas essas mãos que tu me entregas
São frágeis essas mãos com que me pegas
São fortes essas mãos com que me apertas.
Dadivosas tuas mãos se estão abertas
São nervosas as mãos que tu esfregas
Prudentes tuas mãos quando me negas
São minhas tuas mãos nas horas certas
Essas mãos que se juntam para as preces
São as mesmas que sempre me ofereces
Para tirar-me na vida dos desvãos
Essas mãos que me cobrem de carinhos
São as mãos que apontam meus caminhos
E minha vida está em tuas mãos
O MENINO QUE SONHAVA
O menino que sonhava ,
brincava , contando estrelas cresceu.
O homem que foi menino ,
sem ligar ao seu destino
do menino se esqueceu.
Criou a sua imagem diferente da paisagem,
Que sua infância viveu.
Quando o homem quis amar,
Sentindo algo faltar,
À infância recorreu.
Mas ele nada encontrava.
O menino, que sonhava dentro do homem, morreu.
que sua infância viveu
Quando o homem quis amar ,
sentido algo faltar ,
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a infância recorreu .
Mas , ele nada encontrava .O menino que sonhava dentro do homem morreu.
“Meus sonhos me fazem bem.
Com eles, eu vou além,
Dos limites dos meus passos.”
Iluminado arrebol!
Nasci na Rua do Sol,
Sob as bênçãos de Jesus
Numa cidade brejeira
Tendo como padroeira
Nossa Senhora da Luz!
Comecei, logo cedo, a discursar,
Com meu pai, diligente, a me ensinar,
Desde os tempos felizes de Araruna.
Foi assim que compôs a sua ideia:
Ele e meus irmãos eram plateia,
E a janela da casa era a tribuna.
“Um dia, eu fui eleito
Prefeito de meu quintal.
De barro cru fiz casinha,
Fiz colégio e hospital,
Pensando que, quando grande,
Ia fazer tudo igual!”
“Foi o meu primeiro emprego,
Pelo qual não tive apego,
Mas recordar me faz bem.
Quando jornais eu vendia,
Minha mãe sempre dizia:
“Meu filho, você um dia
Será manchete também.”
“Eu cumpro, pela minha vocação,
Um destino total de doação
Que lentamente me consome a vida”
AZUL E COR-DE-ROSA
( Dedicado: “Aos meus filhos Ronaldo, Cássio,
Glauce e Savigny, divindo com Glória a alegria da
chegada de cada um”)
Quando o nosso quarto
se enfeitou de azul com sapatinhos azuisE com
fitinhas azuis,
Eu fiz uma prece
Que cada um tivesse uma vida cor-de-rosa.
Quando o nosso quarto
Se enfeitou de rosa
Com fitinhas cor-de-rosa,
Sapatinhos cor-de-rosa
Eu pedi a Deus
Que nos dias seus
Fosse tudo AZUL.
Única
Quem seria capaz de suportar
A vida atribulada e repartida
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Do político que vive na avenida
E do poeta que freqüenta o bar?
Quem seria capaz de relevar
Uma ou outra falta cometida
E quem, entre três casas, dividida
Deixaria cada coisa em seu lugar?
Quem participaria, uma por uma,
De todas minhas lutas e vitórias,
Sem exigir compensação alguma?
Quem é escrava, podendo ser rainha?
No mundo não existem duas glórias:
Apenas uma. E a que existe é minha!
Já nesta Casa, Ronaldo versejou:
“Sendo eleito Secretário,
Não deixei de, no plenário,
Exercer a atividade.
Trabalho, atuo e luto
Para mudar o instituto
Que trata da imunidade.”
“Todos os discursos meus
Tem a inspiração de Deus,
Que creio jamais ter fim.
É Ele quem me completa
E que me faz ser poeta
Na voz que fala por mim”.
Conversando com meu Pai
Na quietude d’aquela noite densa,
reclamei numa saudade a presença
do meu Pai, que há muito já morreu!...
Sorumbático e só, fiquei na sala,
sem ouvir de ninguém uma só fala:
todos dormiam entregues a Morfeu.
Continuei sozinho da vigília,
contemplando a placidez da mobília,
num silêncio quase que perfeito;
quebrando apenas com o gemer da rede,
as pancadas do relógio na parede
e o pulsar do coração dentro do peito.
De repente, coberta com um véu,
uma nuvem nascia lá do céu,
na sala onde eu estava, caí...
era algo de espanto realmente
dissipa-se a nuvem lentamente
e vai surgindo a imagem do meu pai.
Boa noite, meu filho! E se assusta?
Tenha mais um pouco de calma, porque custa
novamente voltar por este trilho:
Eu rompi os umbrais da eternidade
para, em braços de amor e de saudade,
conversar com você, filho querido!...
Tenho assistido todos os seus passos,
suas lutas, vitórias e fracassos,
em ânsias que não posso mais contê-las:
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eu lhe assisto, meu filho, todo dia,
em suas vitórias choro de alegria
e as lágrimas transformam-se em estrelas.
Tenho visto também seus sofrimentos
suas angústias, dores e tormentos
e esperanças que foram já frustradas;
tenho visto, meu filho, da eternidade,
o desencanto de sua mocidade
e o pranto de suas madrugadas.
Compreendo, também, sua tristeza
ante a ânsia que traz na alma presa
de adejar cortando monte e serra;
sua ânsia de voar, cantando notas,
misturar seu vôo ao das gaivotas,
que beijam os céus sem deixar a terra.
Mas, ao lado dos atos de grandeza,
você me causa, filho, também tristeza,
em desgosto minh’alma já flutua:
Ontem, porque não estava pronta a ceia,
prá sua mãe você fez cara feia,
bateu a porta e foi jantar na rua.
Você não soube, meu filho, e no entanto,
ela caiu prostrada em um pranto
soluçando seu íntimo desgosto.
Nunca mais, meu filho, isto faça,
pois para o filho não há maior desgraça
que em sua mãe deixar rugas no rosto.
Nunca mais a ofenda, nem de leve!...
O seu amor a ele aos céus eleve
e escute sempre, sempre o que ela diz.
Peça a Deus para durar sua existência
e, se assim fizer de consciência,
você, na vida, tem que ser feliz.
Conduza-se na vida com altivez,
fazendo da probidade, da honradez,
para você o seu forte brasão;
aprofunde-se, meu filho, no estudo,
fazendo da justiça o seu escudo,
amando o povo como ao seu irmão.
Continue no trabalho a que se entrega
sem temer obstáculo nem refrega,
pois com a vitória sempre você vai,
e se assim fizer, querido filho,
sua vida há de ser toda de brilho,
e honrará o nome de seu pai.
E nisso a nuvem comoventemente,
aos poucos se junta novamente,
envolvendo meu pai num denso véu;
e num olhar meigo e bem sereno,
dirige para mim um triste aceno
e vai de novo subindo para o céu!
E eu fiquei chorando de saudade,
alimentando aquela ansiedade,
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sem poder abrandá-la. Que castigo!
Por isso nunca mais dormi. Vivo na ânsia,
esperando que meu Pai rompa a distância,
pra vir de novo conversar comigo.
Sacrossanta Maria, Mãe de Deus
Sacrossabta Maria, Mãe de Deus,
Ó Mãe Silenciosa, ó Virgem Santa,
A missa terminou, a Igreja canta
As hosanas de amor dos filhos teus.
Os evangelhos de Lucas e Mateus,
Aclam a Tua graça, ó Mãe, e é tanta,
que em preces a minh’alma se levanta,
buscando alento aos pensamentos meus.
Abençoa o meu filho em seu intento,
De ser veste, ser teto e alimento,
Para os humildes, governados seus.
Protege Cássio, o filho que amo tanto,
Fortalece-o e cobre-o com Teu manto,
Sacrossanta Maria, Mãe de Deus!
Aspas
Duplas vírgulas hasteadas
Em frases de outro autor,
Que você não vê usadas,
Nas minhas frases de amor
(Parafraseando o poeta Severino Pinto de Monteiro e homenageando todos os poetas nordestinos)
O POETA
O poeta, sem seu mundo imaginário,
Esboça cenas cheias de paisagens,
Imagina caminhos e viagens
De seus passos no espaço visionário.
O real não lhe é sempre necessário.
Quando muito, auxilia nas montagens
Dos poemas, no alcance das miragens
Além da luz do pensamento vário.
O poeta não é um fingidor.
O poeta é um ser transformador
Da própria dor que sobre si desabe.
E um grande privilégio ele detém:
“É capaz de tirar de onde não tem
E sabe colocar onde não cabe.”
Poeta da noite *
*(“Instância Santa Teresa”, de Paulo Nepomuceno, em madrugada de 24 de junho de 2005, na companhia dos queridos amigos Fernando Catão, Carlos
Aquino e João Furtado)
Sou poeta do amor, entre os amantes,
Vigia das estrelas e dos mares,
Inquilino que sou, nalguns instantes,
Das auroras de todos os lugares.
Sou poeta-cantor de amores dantes,
Das edênicas rondas pelos bares,
Um poeta de esperas e vagares,

MARÇO 2013

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nos andares dos sonhos delirantes.
Sou poeta das crenças no infinito
De meu amor, e tanto eu acredito
Que a sua ausência em nada me afeta.
E sendo espera desse amor bonito
Que canto em versos, em meus versos grito:
“- Sou poeta do amor, eu sou poeta!”
Monólogo de um poeta
“Onde vais, poeta errante, nas passadas desse
instante, das rotas do caminhar?”
Vou aonde o sonho começa,
No carme que não me impeça
De os sonhos realizar
“Vens de longe... qual cidade essa tua mocidade
deixa agora de escutar?”
Venho de Campina Grande
Que, por mais terras que eu ande,
nunca vou querer deixar.
“Que levas nessa sacola? Um pouco de cada
esmola, pedaços do que te dão?”
Levo planos, pensamentos,
Guardados da voz dos ventos
Trementes de solidão.
FOTOS
I
Bonita foto de Glória,
Com a clássica dedicatória:
“O original é só seu”.
II
Foto do açude, onde a sorte
Tirou-me das mãos da morte,
Livrando-me do afogamento.
III
Uma foto desbotada
Da antiga namorada
Difícil de identificar.
IV
“Como acontece à flor, o amor é lindo!”
Versos na foto de mulher sorrindo
Em meio ao preto e branco de um jardim.
V
Foto de Dona Nenzinha,
Que até mesmo em fotos vinha
Com rosto e riso de santa.
VI
Foto antiga de meu pai.
Da vida o tempo se esvai
Mas ele não sai de mim.
VII
Foto de Lúcio sorrindo,
Sem ver a vida fugindo,
Em seu sorriso de adeus.
VIII
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Fernando, olhando pra mim,
Como que dizendo assim:
“Seja forte, meu irmão!”
IX
Uma foto de Aluísio,
No rosto bem posto e elísio
Dado aos bem-aventurados,
X
Hoje, o passado, em meandro,
Nesse retrato de Ivandro,
Traça traços de meu pai,
XI
Ivandro usando batina
No corpo, a roupa combina
Com as virtudes de su’alma
XII
Foto das Bodas de Ouro
De meus avós, um tesouro
Da família reunida.
XIII
Foto do dia Sete
Onde o desfile repete
A vida marcando passo.
XIV
No hospital eu exibo
A vida dando recibo
Daquilo que a gente fez.
XV
Sem ter ido à escola,
Na rua, jogando bola,
Chutando a vida pra frente.
XVI
Lembrança de belos dias:
Elísio, Ernany e Abdias,
Amigos da vida inteira.
XVII
Numa gaveta escondida,
Vejo foto parecida
Com alguém que eu nunca vi.
XVIII
Da movimentada festa,
A foto que agora resta
É só do salão vazio.
Prece do perdão
(À mãe dele, minha avó, Dona Nenzinha)
Sem querer ofender, eu a ofendi.
Tomei-me de remorso e de espanto.
Nos olhos de minha mãe, em cada canto,
Uma lágrima triste percebi.
A dor que ela sentiu, também senti.
Jamais assim a ofendera tanto.
Recolhida, silente, ao desencanto,
O pranto de seus olhos ainda vi.
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Falou mais alto o arrependimento.
Procurando pôr fim ao meu tormento,
Convoquei, ali mesmo, o coração
Exercitando os seus conselhos sábios,
Eu coloquei o coração nos lábios
E em tom de prece lhe pedi perdão
Fortaleza interior
Cansado de sofrer do mal de amor,
Procurei proteger meu coração
E comecei a grande construção
Da minha fortaleza interior.
Fiz vigas de concreto contra a dor,
Revesti as paredes da razão,
Portas, janelas, piso, elevador,
Tudo impermeável à emoção.
Como não tem no mundo quem não falhe,
Esqueci, entretanto, de um detalhe,
E meu trabalho não ficou completo.
Meu coração, em paz, adormecido,
acordou, de repente, com um ruído:
era a saudade entranto pelo teto.
SANTA MARIA (A ENFERMEIRA)
Há sombras no silêncio que apavora,
há dores e temores no meu peito ,
há preces em minhas mãos pela demora
do tempo que se escoa contrafeito .
Há rumores de passos, lá fora,
Há dependências em mim que não aceito,
Mas há, meu Deus, a dor que me devora
No imobilismo chagástico do leito
Há um ruído de porta sendo aberta,
Há, junto a mim, alguém que desperta,
Com sorriso de amiga e companheira,
E que me diz com a voz cheia de amores
“Eu vim trazer o alívio às suas dores
eu sou Maria, eu sou tua enfermeira”.
Há rumores de passos, lá de fora ,
há dependências em mim que não aceito,
mas há, meu Deus a dor que me devora
no imobilismo chagástico do leito .
TESTAMENTO
Porque sentimentais, quase abstratos,
Os meus bens a dispor em testamento,
Às mulheres que amei nalgum momento
Deixo os meus versos junto aos seus retratos.
Aos meus irmãos eu deixo os meus sapatos
Mas que não andem, nem por pensamento,
Os caminhos que andei seguindo o vento
Nos rumos de meus gestos insensatos.
A cada amigo meu, uma oração.
Aos inimigos, deixo o perdão,
Perdão com que a mim me perdoei.
Aos meus filhos e netos, minha história
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Para que guardem sempre na memória
O quanto pela vida eu os amei.
QUERO MORRER DE MANHÃ
Quero morrer de manhã.
Janelas abertas.
Contemplando o sol e a vida.
Quero morrer de manhã.
Deve ser bonito um ocaso numa aurora.
Não quero camas brancas, cadeiras brancas
que fazem pensar que a gente vai morrer.
Quero morrer de manhã.
Os galos cantando.
O sol na vidraça,e a vida passando lá fora.
Quero morrer de manhã.A interminável noite
virá depois
claro-escuro, de madrugada
,quero morrer de manhã.
Deve ser bonito um ocaso numa aurora
haverá sol, haverá luz, haverá vida
e ninguém há de pensar que eu vou morrer.
“Quando os meus filhos
Disserem aos meus netos
O quanto eu os amava.
E quando os meus netos
Disserem aos meus filhos
Que guardam lembranças minhas
E de mim sentem saudade,
Não terei morrido nunca
Serei eternidade”
LUZES DA RIBALTA
Apagaram-se as luzes da ribalta
E para mim, agora, o que é que falta?
A plateia aplaudir e eu ir embora
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da pauta da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 2, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da
União aos entes federados no âmbito do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro
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de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE);
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 2, DE 2013
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 147, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados oriundos do ex-Território Federal de Rondônia integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 85 da
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá
outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, 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.
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Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 576, DE 2012
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 51, de 2012,
da Comissão Mista, Relator: Senador Jayme
Campos), que aprova a Política Nacional de
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem
nº 83, de 2012.
5
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 174, de 2010, 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; 375, 466 e 539, de 2009;
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214,
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (benefícios
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 37 minutos.)
Agenda Cumprida
pelo Presidente Renan Calheiros
18-03-2013
Segunda-feira
18h30 – Sessão especial em homenagem ao Senador Ronaldo Cunha Lima
Plenário
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Ata da 32ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 19 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 21 horas e 57 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
129 a 131, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos Projetos
de Resolução nºs 16, 17 e 18, 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 (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 171, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM-PR), as
seguintes informações, relativas ao MEIO INTERNET,
constante da planilha publicada pela SECON-PR, denominada INVESTIMENTO EM MÍDIA — GOVERNO
FEDERAL (Poder Executivo) Total — Geral — Administração Direta (Todos os Órgãos) e Indireta (Todas
as Empresas, período 2000 a 2011):
I – No período de 2007 a 2011, quais foram os
órgãos/empresas que aplicaram esses recursos?
Qual o valor total aplicado por órgão/empresa,
ano a ano, discriminado por:
a) veículo de comunicação contratado (especificar: blog, portal, sítio, rede social, outros)
e campanha desenvolvida;
b) o período de veiculação da campanha;
c) avaliação dos resultados obtidos; e
d) critérios utilizados pelo órgão/empresa para
investimento no veículo contratado;
II – Relativamente ao exercício de 2012, fornecer os mesmos dados discriminados na Planilha
da SECON/PR. E, se já disponíveis, as mesmas
informações solicitadas no item I anterior.
Quanto às empresas públicas da administração
indireta que concorrem no mercado, cujas informações
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não estão disponíveis em Planilhas da SECON/PR,
informar quais foram as empresas que aplicaram recursos no MEIO INTERNET, no período 2007 a 2012,
e qual o valor total aplicado por empresa, ano a ano,
discriminado por:
a) veículo de comunicação contratado (especificar: blog, portal, sítio, rede social, outros)
e campanha desenvolvida;
b) o período de veiculação da campanha;
c) avaliação dos resultados obtidos; e
d) critérios utilizados pelo órgão/empresa para
investimento no veículo contratado.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico e o banco de dados formatado como planilha compatível com Windows.
Justificação
O sítio da Secretaria de Comunicação da Presidência da República publicou recentemente os dados
de investimento de mídia do Governo Federal. Nele,
encontramos dados desagregados por diversos critérios, desde o ano 2000 até 2011, mas é carente
de detalhes quanto aos veículos que receberam os
recursos.
Nas planilhas divulgadas encontramos dados da
administração direta e das empresas que não concorrem no mercado, como Eletrobrás, Infraero, Embratur,
etc., porém, não incluem os investimentos realizados
pelas que concorrem no mercado, a exemplo da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios.
Entre os dados divulgados, chama a atenção o
forte crescimento do investimento no MEIO INTERNET. De 2000 a 2011, o montante aumentou 483%,
passando de R$ 15,5 milhões para R$ 90,5 milhões.
Ante o exposto, o presente requerimento vem no
sentido de dar maior transparência sobre a aplicação
do investimento de mídia, no meio internet, pelo Governo Federal como um todo.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aloysio
Nunes Ferreira, Líder do PSDB – Senador Randolfe
Rodrigues, PSOL/AP.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2013
(Retirada do PLS 177, de 2008)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 256 do Regimento
Interno do Senado Federal, a Retirada do Projeto de
Lei do Senado nº 177, de 2008, de minha autoria, que
“altera a alínea “c” do art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18
de junho de 1913, a fim de modificar os fusos horários
dos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul
do fuso horário de Greenwich menos quatro horas para
o fuso horário Greenwich menos três horas”.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2013. – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 173, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, que o
Projeto de Lei do Senado (PLS) Complementar nº 90
de 2007, (que já tramita em conjunto com os PLS Complementares nº 150 de 2005, e 21 de 2011), tramite
também em conjunto com os seguintes Projetos de Lei
do Senado (PLS) Complementares nºs 229 de 2009
(que já tramita em conjunto com os PLS Complementares nºs 175, 248 e 450 de 2009); com o Projeto de
Lei do Senado (PLS) Complementar nº 230 de 2009
(que tramita em conjunto com os PLS Complementar
nº 302 de 2009); com o Projeto de Lei do Senado (PLS)
Complementar nº 298 de 2007 (que tramita em conjunto com os PLS Complementares nºs 414 de 2007,
66 e 72 de 2008); como também com os Projetos de
Lei do Senado (PLS) Complementares nºs 62, 86, 113,
135, 376, 382 de 2012; 75, 538, 591 e 719 de 2011;
12, 128, 243, 315, 350, e 507 de 2009; 265 e 482 de
2008; 180 e 540 de 2007; todos por versarem sobre
a mesma matéria (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Senador José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
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Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2013
Altera o art. 159 da Constituição Federal
para incluir o produto da arrecadação das
contribuições sociais que especifica no
compartilhamento com Estados e Municípios e alterar os percentuais dos repasses.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º. O art. 159 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 159. ........................................................
I – do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados trinta inteiros
e cinco décimos por cento na seguinte forma:
a) Treze por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) treze inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;
........................................................................
IV – do produto da arrecadação da contribuição para o financiamento da seguridade social
e da contribuição social sobre o lucro líquido
vinte e seis inteiros e cinco décimos por cento
na seguinte forma:
a) Treze por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) treze inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;
........................................................................
§ 5° os percentuais previstos nos incisos I e
IV do caput serão acrescidos de dois pontos
percentuais, ao ano, durante cinco anos consecutivos, até alcançarem, no inciso I, quarenta
inteiros e cinco décimos por cento e, no inciso IV, trinta e seis e cinco décimos por cento.
§ 6° os percentuais previstos nas alíneas a
e b dos incisos I e IV, ambos do caput, serão
acrescidos de um ponto percentual, ao ano,
durante cinco anos consecutivos, até alcançarem os seguintes valores:
a) Dezoito por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) Dezoito inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios. ”(NR)
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Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em
seu art. 159, inciso I, que a União destine, do produto
da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza (IR) e sobre produtos industrializados (IPI), quarenta e oito por cento (48%) aos
Estados e Municípios. Desta repartição, vinte e um e
meio por cento (21,5%) destina-se ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), vinte
e três e meio por cento (23,5%) destina-se ao Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) e três por cento
(3%) para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
O objetivo do FPE, criado com os recursos oriundos de parte da arrecadação da União, é promover o
equilíbrio socioeconômico entre Estados, conforme
preceito constitucional disposto no art. 161, inciso II,
da Carta Magna. A CF ainda determina que lei complementar deva estabelecer as normas sobre a entrega
dos recursos desse fundo.
No entanto, a cada ano os Estados vêm sofrendo
perdas significativas em suas transferências constitucionais obrigatórias, haja vista a migração da arrecadação
federal para os tributos não compartilhados. Com essa
inversão, o Governo Federal diminuiu a participação da-
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queles entes na partilha de sua arrecadação. Em 1988,
ano da promulgação da CF, a arrecadação oriunda do
IR e do IPI somava 76,2% do total da arrecadação da
União, e as contribuições e outras receitas administradas pela RFB somavam 23.8%. Já em 2010, o IR e
o IPI representavam apenas 45,5% enquanto as contribuições, somadas a outras receitas administradas,
alcançaram 54,5% do total da arrecadação federal.
Por outro lado, analisando-se quanto representa o repasse ao FPE do total da arrecadação do Governo Federal, observa-se que, em 1988, era 16,4%,
participação que se declinou até 9,8%, em 2010 – o
que significa perda de 40% na parcela proporcional
da arrecadação da União destinada ao FPE. Vale ressaltar que a mesma tendência ocorre em relação ao
repasse ao FPM.
Há, portanto, necessidade de recomposição da
base de cálculo do FPE e do FPM, levando-se em consideração dois objetivos: tornar neutro o impacto das
mudanças na composição da arrecadação dos tributos
administrados pela RFB sobre a evolução dos fundos
de participação; e ajustar os percentuais Aplicados, incluindo a arrecadação da COFINS e CSLL, buscando
recompor a base perdida pelos Estados e Municípios.
Contamos com a atenção dos Senadores e Senadoras para a apreciação e aprovação da presente
Proposta de Emenda Constitucional.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
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LEGISLAÇÃO PEC
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
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Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e oito por cento na
seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio
do mês de dezembro de cada ano;
II – do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
III – do produto da arrecadação da contribuição
de intervenção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei,
observada a destinação a que se refere o inciso II, c,
do referido parágrafo.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
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ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento
serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei
a que se refere o mencionado inciso.
....................................................................................
Art. 161. Cabe à lei complementar:
I – definir valor adicionado para fins do disposto
no art. 158, parágrafo único, I;
II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os
critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso
I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico
entre Estados e entre Municípios;
III – dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das
participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União
efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos
de participação a que alude o inciso II.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2013
Altera os §§ 4º e 6º do art. 66 da Constituição
Federal para aumentar o prazo congressual
destinado à apreciação do veto executivo,
e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:
Art. 1º Os §§ 4º e 6º do art. 66 da Constituição
Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 66. ..........................................................
........................................................................
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de cento e vinte dias a contar do
seu recebimento, só podendo ser rejeitado
pelo voto da maioria absoluta dos Deputados
e Senadores, em escrutínio secreto.
........................................................................
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na
ordem do dia da sessão imediata, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas
as demais deliberações legislativas do Congresso Nacional. (NR)”
Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A experiência recente demonstrou à saciedade a
impossibilidade de o Congresso Nacional conciliar as
suas tarefas legislativas ordinárias com os complexos
trabalhos de análise dos vetos executivos a projetos
de lei aqui aprovados.
Sem entrar no mérito das causas que levaram
ao acúmulo expressivo de vetos pendentes de deliberação, cabe ressaltar os graves efeitos sobre a ordem jurídica e a enorme insegurança jurídica acerca
da validade da legislação que são produzidos por
essa pendência.
Esse fato nos leva a sugerir ao Parlamento Nacional a abertura de prazo maior para as deliberações
legislativas sobre o veto executivo, permitindo um trabalho de análise das razões da oposição presidencial
ao projeto aprovado e abrindo caminho a decisões
mais solidamente endereçadas ao interesse público
e à preservação da ordem constitucional.
Assim e por isso, estamos formalizando a apresentação desta proposta de emenda à Constituição,
aumentando de trinta para cento e vinte dias o prazo
constitucional referido, bem como estabelecer que a
não apreciação dos vetos no prazo regimental sobreste
todas as outras deliberações legislativas do Congresso Nacional.
Contamos com a sensibilidade dos membros
do Congresso Nacional para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 5 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, aseguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
....................................................................................
....................................................................................
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
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§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1º Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo
de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao
Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
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§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio
do Presidente da República importará sanção.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições,
até sua votação final.
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos
casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá
ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
....................................................................................
....................................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2013
Acrescenta § 3º ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
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tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 31 da Emenda Constitucional nº 19 de
1998 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º:
“Art. 31. ..........................................................
........................................................................
§ 3º São assegurados aos integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados
a quadro em extinção da União os mesmos
soldos, adicionais, vantagens e direitos remuneratórios concedidos aos policiais militares
do Distrito Federal.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente Proposta de Emenda à Constituição
tem a finalidade de promover a isonomia entre os Policiais Militares dos ex-Territórios Federais do Amapá,
de Roraima e de Rondônia que integram quadro em
extinção do serviço público federal, com aqueles que
atuam no Distrito Federal e, por força constitucional,
são remunerados pela União.
Busca-se, assim, evitar a disparidade de vencimentos entre servidores que efetuam exatamente as
mesmas funções e possuem a mesma fonte remuneratória.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
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LEGISLAÇÃO CITADA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19,
DE 4 DE JUNHO DE 1998
Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública,
servidores e agentes políticos, controle de
despesas e finanças públicas e custeio de
atividades a cargo do Distrito Federal, e dá
outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta Emenda ao texto
constitucional:
(...)
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Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os
integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas
funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na
data em que foram transformados em Estados; os
policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os
servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em
extinção da administração federal, assegurados os
direitos e vantagens inerentes aos seus servidores,
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças
remuneratórias.
§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos Estados,
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na condição de cedidos, submetidos às disposições
legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observadas
as atribuições de função compatíveis com seu grau
hierárquico.
§ 2º Os servidores civis continuarão prestando
serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão da administração federal.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87, DE 2013
Altera o Código Penal para prever causa
de aumento de pena para a hipótese de o
agente cometer crime no interior de estabelecimento hospitalar ou congênere contra
pessoa dependente do sistema de saúde
pública para favorecer paciente com plano
de saúde privado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo III do Título I do Código Penal
passa a viger acrescido do seguinte artigo:
“Disposição comum
Art. 136-A. Nos crimes previstos nos Capítulos
I a III deste Título, a pena é aumentada de um
terço se o agente cometeu o crime no interior
de estabelecimento hospitalar ou congênere
contra pessoa dependente do sistema de saúde pública para favorecer paciente com plano
de saúde privado, quando essa circunstância
não qualifica o crime.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O Brasil ficou estarrecido com a notícia de que
uma médica, em um hospital de Curitiba, tirava a vida
dos pacientes internados na unidade de tratamento intensivo (UTI) dependentes do sistema de saúde pública
(SUS), para abrir vaga para pacientes de planos privados.
Apesar de o Código Penal já prever agravante
genérica e qualificadora (no caso de homicídio) para o
motivo torpe, convém prever expressamente o agravamento da pena para essa hipótese nos capítulos que
tratam dos crimes contra a vida, de lesões corporais
e de periclitação da vida e da saúde, valendo-nos da
força pedagógica do direito penal.
É com essa preocupação que apresentamos a
presente proposta.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Texto compilado
Vide Lei nº 12.737, de 2012
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
Maus-tratos
Art. 136 – Expor a perigo a vida ou a saúde de
pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância,
para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados
indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de
correção ou disciplina:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou
multa.
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão, de um a quatro anos.
§ 2º Se resulta a morte:
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Pena – reclusão, de quatro a doze anos.
§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime
é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
....................................................................................
(À Comissão destinada a proferir parecer sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012
-Reforma do Código Penal.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88, DE 2013
Acrescenta § 5º ao art. 59 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a negociação do banco
de horas com a categoria profissional preponderante e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 59 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:
“Art. 59. ..........................................................
§ 5º As empresas que contratam empregados
de diferentes categorias profissionais poderão
firmar contratos ou acordos coletivos de trabalho, válidos para todos os seus empregados,
para compensação de jornadas, com dispensa
de acréscimo de salário, diretamente com o
sindicato da categoria preponderante em seu
quadro, ficando prejudicadas cláusulas semelhantes de outros instrumentos de negociação
coletiva, eventualmente aplicáveis às relações
de trabalho daquela empresa. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece, em seu art. 59, que acordos e convenções
coletivas de trabalho poderão dispensar o acréscimo
de salário relativo a horas extras, quando o excesso
de horas num dia for compensado pela diminuição
na jornada de outro dia de trabalho. É o denominado
“Banco de Horas”, que representa inegável avanço da
legislação trabalhista introduzido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
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As negociações relativas aos bancos de horas,
entretanto, nem sempre são realizadas com segurança
jurídica, mormente em empresas que possuem empregados pertencentes a diversas categorias profissionais.
Os interesses podem ser diversos e as exigências, em
termos de jornada, podem variar em função das atribuições de cada profissional. Encontrar um consenso,
com tantos interlocutores e reivindicações diferentes,
acaba sendo um processo penoso e complexo. E os
resultados nem sempre são satisfatórios.
A estipulação de regras diferentes, para diferentes profissionais, em certos aspectos é positiva,
na medida em que as normas podem ser adequadas
ao perfil do profissional. Via de regra, no entanto, isso
gera problemas na organização do trabalho. Afinal, a
atividade de um empregado pode estar diretamente
associada à de outro. Fica difícil, então, conciliar parâmetros diferentes para a compensação de jornadas.
Em última instância, pode ficar frustrada a tentativa de
um acordo ou convenção coletiva.
Em nosso entendimento, é no âmbito das empresas que a solução para esses problemas deve ser
buscada. É preciso maximizar os benefícios do banco
de horas. E isso deve ser feito em benefício de empregados e empregadores, evitando que interesses
minoritários ou distantes do âmbito da empresa acabem sendo excessivamente relevantes no momento
das negociações coletivas. Os acordos ou contratos
coletivos realizados com a categoria preponderante
dentro da empresa são, nesse sentido, mais democráticos, tecnicamente justificáveis e refletem melhor
os objetivos dos interessados.
Nossa proposta pretende, então, que a compensação de jornadas seja ajustada com a categoria preponderante dentro da empresa. Evita-se, dessa forma,
que grupos minoritários venham a dificultar ou tumultuar o processo de negociação, em benefício próprio.
Assim, contamos com o apoio dos nossos eminentes
Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Texto compilado
Vide Decreto-Lei nº 127, de 1967 (Vide Lei nº 12.619.
de 2012)
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
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Vigência
Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser
acrescida de horas suplementares, em número não
excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
§ 1º – Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a importância
da remuneração da hora suplementar, que será, pelo
menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora normal.
(Vide CF, art. 7º inciso XVI)
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de
salário se, por força de acordo ou contrato coletivo,
o excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não exceda o horário normal da semana nem seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva
de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro
dia, de maneira que não exceda, no período máximo
de cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais
de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o Iimite
máximo de dez horas diárias. (Redação dada pela Lei
nº 9.601, de 21.1.1998)
§ 2o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de
maneira que não exceda, no período máximo de um
ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez
horas diárias. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.164-41, de 2001)
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral
da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão. (Incluído pela Lei nº
9.601, de 21.1.1998)
§ 4o Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– Nº 17, de 2013 (nº 92/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Senhor DOUGLAS WANDERLEY DE VASCONCELLOS, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Federação de São Cristóvão
e Névis;
– Nº 18, de 2013 (nº 93/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Senhor EDUARDO BOTELHO BARBOSA,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Argelina Democrática e Popular;
– Nº 19, de 2013 (nº 94/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Senhor HENRIQUE DA SILVEIRA SARDINHA
PINTO, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Estado de Israel; e
– Nº 20, de 2013 (nº 95/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Senhor DEMÉTRIO BUENO CARVALHO,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Cazaquistão, e, cumulativamente, junto à República do Turcomenistão e
à República Quirguiz.
São as seguintes as Mensagens:
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FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11063

MARÇO
2013
11064 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

195
Março de 2013

196
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11065

MARÇO
2013
11066 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

197
Março de 2013

198
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11067

MARÇO
2013
11068 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

199
Março de 2013

200
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11069

MARÇO
2013
11070 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

201
Março de 2013

202
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11071

MARÇO
2013
11072 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

203
Março de 2013

204
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11073

MARÇO
2013
11074 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

205
Março de 2013

206
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11075

MARÇO
2013
11076 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

207
Março de 2013

208
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11077

MARÇO
2013
11078 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

209
Março de 2013

210
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11079

MARÇO
2013
11080 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

211
Março de 2013

212
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11081

MARÇO
2013
11082 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

213
Março de 2013

214
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11083

MARÇO
2013
11084 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

215
Março de 2013

216
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11085

MARÇO
2013
11086 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

217
Março de 2013

218
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11087

MARÇO
2013
11088 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

219
Março de 2013

220
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11089

MARÇO
2013
11090 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

221
Março de 2013

222
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11091

MARÇO
2013
11092 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

223
Março de 2013

224
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11093

MARÇO
2013
11094 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

225
Março de 2013

226
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11095

MARÇO
2013
11096 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

227
Março de 2013

228
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11097

MARÇO
2013
11098 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

229
Março de 2013

230
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11099

MARÇO
2013
11100 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

231
Março de 2013

232
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11101

MARÇO
2013
11102 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

233
Março de 2013

234
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11103

MARÇO
2013
11104 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

235
Março de 2013

236
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11105

MARÇO
2013
11106 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

237
Março de 2013

238
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11107

MARÇO
2013
11108 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

239
Março de 2013

240
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11109

MARÇO
2013
11110 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

241
Março de 2013

242
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11111

MARÇO
2013
11112 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

243
Março de 2013

244
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11113

MARÇO
2013
11114 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

245
Março de 2013

246
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11115

MARÇO
2013
11116 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

247
Março de 2013

248
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11117

MARÇO
2013
11118 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

249
Março de 2013

250
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11119

MARÇO
2013
11120 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

251
Março de 2013

252
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11121

MARÇO
2013
11122 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

253
Março de 2013

254
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11123

MARÇO
2013
11124 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

255
Março de 2013

256
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11125

MARÇO
2013
11126 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

257
Março de 2013

258
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11127

MARÇO
2013
11128 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

259
Março de 2013

260
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11129

MARÇO
2013
11130 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

261
Março de 2013

262
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11131

MARÇO
2013
11132 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

263
Março de 2013

264
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11133

MARÇO
2013
11134 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

265
Março de 2013

266
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11135

MARÇO
2013
11136 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

267
Março de 2013

268
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11137

MARÇO
2013
11138 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

269
Março de 2013

270
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11139

MARÇO
2013
11140 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

271
Março de 2013

272
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11141

MARÇO
2013
11142 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

273
Março de 2013

274
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11143

MARÇO
2013
11144 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

275
Março de 2013

276
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11145

MARÇO
2013
11146 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

277
Março de 2013

278
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11147

MARÇO
2013
11148 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

279
Março de 2013

280
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11149

MARÇO
2013
11150 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

281
Março de 2013

282
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11151

MARÇO
2013
11152 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

283
Março de 2013

284
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11153

MARÇO
2013
11154 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

285
Março de 2013

286
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11155

MARÇO
2013
11156 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

287
Março de 2013

288
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11157

MARÇO
2013
11158 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

289
Março de 2013

290
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11159

MARÇO
2013
11160 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

291
Março de 2013

292
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11161

MARÇO
2013
11162 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

293
Março de 2013

294
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11163

MARÇO
2013
11164 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

295
Março de 2013

296
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11165

MARÇO
2013
11166 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

297
Março de 2013

298
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11167

MARÇO
2013
11168 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

299
Março de 2013

300
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11169

MARÇO
2013
11170 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

301
Março de 2013

302
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11171

MARÇO
2013
11172 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

303
Março de 2013

304
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11173

MARÇO
2013
11174 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

305
Março de 2013

306
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11175

MARÇO
2013
11176 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

307
Março de 2013

308
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11177

MARÇO
2013
11178 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

309
Março de 2013

310
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11179

MARÇO
2013
11180 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

311
Março de 2013

312
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11181

MARÇO
2013
11182 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

313
Março de 2013

314
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11183

MARÇO
2013
11184 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

315
Março de 2013

316
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11185

MARÇO
2013
11186 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

317
Março de 2013

318
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11187

MARÇO
2013
11188 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

319
Março de 2013

320
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11189

MARÇO
2013
11190 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

321
Março de 2013

322
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11191

MARÇO
2013
11192 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

323
Março de 2013

324
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11193

MARÇO
2013
11194 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

325
Março de 2013

326
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11195

MARÇO
2013
11196 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

327
Março de 2013

328
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11197

MARÇO
2013
11198 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

329
Março de 2013

330
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11199

MARÇO
2013
11200 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

331
Março de 2013

332
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11201

MARÇO
2013
11202 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

333
Março de 2013

334
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11203
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 52/2013/CMA
Brasília, 19 de março de 2013
Assunto: Composições
Senhor Presidente,
Informo que os Excelentíssimos Senhores Senadores Pedro Taques, Antonio Carlos Valadares, Lobão
Filho e João Vicente Claudino não compõem mais os
quadros da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
Desta forma, solicito alteração das composições
da Subcomissão Temporária de Acompanhamento da
Execução das Obras da Usina de Belo Monte – CMABMONTE, da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM, e da Subcomissão
Permanente de Água – CMAGUA, deixando vagas
as posições ocupadas pelos Senadores supracitados
nessas Subcomissões.
Aproveito para indicar o Excelentíssimo Senhor
Senador Eduardo Amorim para ocupar a vaga de titular
na Subcomissão Permanente de Água – CMAGUA, e
a vaga de suplente na Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM, no Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PSC ,PPL, PR).
Respeitosamente, _ Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
Ofício GSINAR nº 62/2013
Brasília, 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, em razão da realização da 4ª Sessão Conjunta do
Congresso Nacional, no último dia 6, quando da apreciação do Veto Parcial nº 38/2012 ao Projeto de Lei do
Senado nº 448, de 2011 (nº 565/2011, na Câmara dos
Deputados), relativo à distribuição dos royalties pela
exploração de petróleo – matéria de singular importância para meu Estado, comunico a Vossa Excelência
a impossibilidade de minha participação na Missão
Oficial do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, cuja visita
ocorreu no período de 3 a 8 do corrente mês.

Quarta-feira 20

Outrossim, faz mister ratificar minha contínua
disposição em participar das próximas missões a esse
país.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda.
Ofício nº 66/2013-BLUFOR
Brasília, 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Eduardo Amorim passa a não integrar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
– CDH – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício no 97/13-GLPSDB
Brasília, de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exa que
a partir desta data o Senador Aloysio Nunes Ferreira
deixa de integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Sociais.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Queria cumprimentar todos que nos acompanham pela
TV Senado e pela Rádio Senado e convidar, para fazer
uso da palavra, o Senador Eduardo Suplicy, que faz aqui
uma permuta com o Senador inscrito Cristovam Buarque.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos,
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, no último sábado,
nós tivemos um acontecimento de grande relevância
para o propósito da Renda Básica de Cidadania, quando artistas, cantores, compositores, Racionais MC’s,
Brothers of Brazil, Chambinho do Acordeon, Chico César, Banda Vento Verde, do Branco, de Santo Antônio
do Pinhal, e ainda o Grupo de Jovens de Caconde,
dirigidos por Asdrúbal Serrano, apresentaram-se em
Santo Antônio do Pinhal, no festival m benefício da
Renda Básica de Cidadania.
Em que pese uma chuva torrencial das quatro
da tarde até quinze para as dez da noite, quando en-
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tão os Racionais, Mano Brown e seus companheiros
cantaram, houve um ânimo extraordinário e foi bem-sucedido o evento.
Quero agradecer a todos aqueles que apoiaram e estiveram lá presentes, em especial os artistas.
Gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, que
serão devidamente comunicados a respeito dos resultados do evento.
Ainda no domingo, tive um diálogo com o ex-Prefeito José Augusto Guarnieri Pereira e com o Prefeito
atual, Clodomiro Júnior, sobre a preocupação deles a
respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal na
quinta-feira da semana passada.
Inclusive, ontem, conversei com o Presidente João
Carlos Coser, da Frente Nacional de Prefeitos, que
me encaminhou um manifesto de grande relevância.
A respeito desse assunto, ainda hoje o Governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, na Comissão
de Assuntos Econômicos, chamou-nos a atenção, nos
fez um alerta a respeito da importância de se modificar
o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal. Também o próprio Governador Geraldo Alckmin, ainda há
pouco, pessoalmente, me disse que se trata de uma
decisão que precisa ser modificada.
Vou aqui ler o manifesto do Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, João Carlos Coser, que, inclusive, solicitará audiência junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e aos demais
Ministros, para ponderar o que está neste manifesto
de 19 de março de 2013, denominado Precatórios e o
Interesse Público. Assim diz este manifesto:
O Supremo Tribunal Federal, acolhendo a proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, julgou inconstitucionais os principais pontos da
Emenda Constitucional n° 62, que estabelecia
regras especiais para o pagamento de condenações judiciais proferidas contra as fazendas
públicas, os precatórios judiciais.
A emenda foi construída com intensa participação dos representantes dos Municípios e
dos Estados, além de ter acolhido sugestões
de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, como o Ex-Presidente Nelson Jobim,
diretamente coordenando as discussões, e o
Ministro Gilmar Mendes, partícipe de audiência
pública no Senado Federal em 13 de dezembro de 2006. Naquela ocasião, o Exmo Ministro
Gilmar destacou: “Por outro lado, percebe-se
também, e isto foi objeto, pelo menos de alguma
discussão, quando do debate da intervenção
referida, da Intervenção Federal n° 2195, que
o instituto da Intervenção Federal é inadequado para resolver esse quadro de crise já apre-
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sentado, uma vez que, se o Estado demonstra
que está fazendo todo o Esforço no sentido do
pagamento, a intervenção federal resultará praticamente inútil, inócua. (...) Nós vimos também
que pela quantidade de créditos acumulados,
nos estudos feitos na Assessoria do Supremo
Tribunal Federal, assinalava-se que, creio que
em 2003, nos Estados e Municípios havia um
montante equivalente a R$61 bilhões. Portanto,
é uma quantia extremamente significativa. E se
nós fôssemos exigir o pagamento, pelo menos
tendo em vista o estudo de caso de São Paulo,
de imediato, desses créditos, não haveria recursos para praticamente as atividades básicas
de custeio.Ou seja, a Emenda Constitucional
foi fruto de amplo debate entre a sociedade
– a Ordem dos Advogados do Brasil também
compareceu às audiências públicas no Senado
– e buscou conferir concretude ao princípio da
reserva do financeiramente possível, dotando
o Estado brasileiro de capacidade de negociação com seus credores decorrentes de ações
judiciais transitadas em julgado, como é dado
a qualquer pessoa, física ou jurídica, proceder.
A quem interessa inviabilizar os acordos para
pagamento de débitos judiciais, ao fechar a porta para parcelamentos e descontos concedidos
voluntariamente pelos credores? O orçamento
público encontra limite na capacidade do povo
brasileiro em pagar impostos, capacidade que se
encontra esgotada, como se vê diariamente. A
declaração da inconstitucionalidade da emenda,
ao argumento de que é dever do Estado cumprir
com as obrigações judiciais, encontra limite na
reduzida capacidade de pagamento dos orçamentos públicos. Recobre-se o Ministro Gilmar
Mendes, ao afirmar que o Estado de São Paulo
ficará sem recursos para custeio de suas atividades mais básicas. Isso interessa ao Brasil e
aos brasileiros? Atende ao interesse público?
É evidente que se deseja um Estado cumpridor
de decisões judiciais, sobretudo as destinadas
a repararem injustiças cometidas pela violação
a direitos – e devidamente reconhecidas pelo
Poder Judiciário em suas decisões transitadas
em julgado –, mas também é evidente que
o Estado tem o dever legal de prover outros
tantos serviços públicos de relevância ímpar,
como saúde, educação, infraestrutura. É pela
compatibilização entre esses valores que se
resolve o conflito de prioridades. E a Emenda
nº 62 justamente previa essa compatibilização,
ao conferir mecanismos para o Estado nego-
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ciar com seus credores formas de pagamento
que se mostrem possíveis diante da realidade
financeira atual. O Erário não é infinito. Muito
menos o da União. Anteveem-se especulações
sobre a federalização dessa dívida, como realizado, anos atrás, previamente à implantação
do Plano Real. Em momento de grave crise na
economia mundial, não parece ser a solução
para o País destinar recursos que faltam à infraestrutura, à saúde e à educação para saldar
essas dívidas. A solução de criatividade, que
estava contemplada na Emenda n° 62, vinha
possibilitando a efetiva adimplência de Estados
e Municípios, tanto o é que o estoque da dívida com precatórios vinha diminuindo. A quem
interessam o colapso e a confusão sobre esse
tema? Por que o Estado brasileiro não pode,
como qualquer outra pessoa física e jurídica,
contar com a possibilidade de negociar – e se
entender – com seus credores para quitar suas
dívidas, ainda que oriundas de decisões judiciais, de modo transparente e com as regras
claras? Ainconstitucionalidade da Emenda n°
62 retroagiu as discussões sobre o tema para
1988, pois prevaleceu a redação original da
Carta. Não se pode imaginar que seja possível a quitação integral de todos os débitos com
precatórios – estoque de décadas – em apenas
um ano. Essa seria a conclusão do julgamento
da maioria dos ministros do STF. E se faltarem
recursos? Serão decretadas intervenções nos
Estados e Municípios inadimplentes? Os interventores terão a capacidade de fazer brotar
recursos nos respectivos orçamentos? Trata-se
de problema de solução um pouco mais complexa que o singelo “pague-se” determinado pelo
Supremo, a pedido da OAB. E a Emenda n° 62
procurava contemplar as especificidades desse
problema, de modo a compatibilizar os limites
do orçamento com outras obrigações públicas.
É preciso retomar o debate de forma a definir
normas objetivas exequíveis e que interessem
à União, Estados e Municípios e aos credores.
Assim conclui João Carlos Coser, o Presidente da
Frente Nacional de Prefeitos, que foi Prefeito de Vitória.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
quero aqui assinalar que o próprio Governador Geraldo
Alckmin, ainda há pouco, ressaltou a importância de
se chegar a outra solução que não esta definida pelo
Supremo Tribunal Federal nesta última quinta-feira. E
o próprio Governador Tarso Genro chamou-nos a aten-
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ção em termos semelhantes aos que aqui expôs João
Carlos Coser, com o qual eu me solidarizo.
Agradeço, Presidente, Senador Jorge Viana, PT
do Acre, pela sua tolerância. Muito obrigado.
Espero que o Presidente do Supremo Tribunal
Federal logo possa receber todos os prefeitos, representados pela Frente Nacional de Prefeitos, e os governadores, que estão preocupados com essa (Fora
do microfone.) decisão do Supremo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador e colega Eduardo
Suplicy, pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o grande Senador Luiz Henrique.
V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minutos, Senador.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assunto da
maior relevância está em debate nesta Casa: é o estabelecimento dos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
É assunto relevante, porque, através da distribuição desse Fundo, pode-se estabelecer um caminho
para combate aos desníveis regionais; para fazer com
que o Brasil seja menos desigual e com que haja menos
brasis diferentes, diversos – uns mais ricos, outros mais
pobres; uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos; uns mais avançados, outros menos avançados. E o Brasil, lamentavelmente, configura esse painel
indesejável de diferenças regionais entre os Estados.
Apresentei, Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
uma emenda ao Projeto de Lei do Senado nº 192, de
2011 (Projeto de Lei Complementar), buscando oferecer um critério de distribuição justo, que permeie essa
busca pela redução dos desníveis regionais.
O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal representa um instrumento de apoio ao orçamento
de todos os Estados e de suporte para reduzir a distância da capacidade fiscal daquelas unidades da federação menos desenvolvidas em relação à média do País.
Com amparo constitucional o Fundo de Participação dos
Estados tem a sua distribuição definida em lei complementar ilustrando o reconhecimento da sua importância.
Ocorre que em 2010 o egrégio Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade da fórmula vigente de distribuição, que fora instituída pela Lei Complementar nº 62, de 1989. O Supremo determinou a
fixação de novos critérios, cujos efeitos deveriam ser
sentidos a partir de janeiro de 2013. De fato, sendo o
objetivo do FPE promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados, o critério de distribuição deve ser
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dinâmico e não estático como o disposto na Lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista essas circunstâncias que demandam soluções a serem encaminhadas no âmbito do
Congresso Nacional, o projeto inspira-se na experiência histórica da Federação brasileira para esse fundo,
consubstanciada nos arts. 88 a 90 do Código Tributário
Nacional. O Código Tributário Nacional é a Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966. Propõe a adoção de uma
regra simples e transparente: considerar a área territorial, a população, o inverso da renda per capita estadual
como variáveis para o cálculo dos coeficientes de participação do Fundo. Trata-se do modelo originalmente
definido naquele Código e posto em prática por considerável período, situação singular que o recomenda
como tecnicamente adequado e politicamente consistente, atributos necessários e suficientes para superar o
impasse na definição da matéria. Assim, quanto maior
a área geográfica do Estado, maior a dificuldade para
prover a infraestrutura e alcançar os cidadãos. Quanto
maior a população, maior a necessidade de recursos
para prestar serviços públicos. Quanto menor a renda
per capita, menor a capacidade de autofinanciamento
do respectivo Estado. Essa é a lógica que respalda a
escolha das variáveis que irão orientar a distribuição
dos recursos do FPE.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a simplicidade e a transparência, Senador Jorge Viana, por sua
vez tão desejáveis em um arranjo dessa natureza, decorrem da utilização de um pequeno e incontroverso
conjunto de variáveis de alto poder de descrição da
realidade econômico-social, com apuração frequente, metodologia conhecida e prestígio absorvido da
instituição oficial, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, que responde pela qualidade dos dados
envolvidos.
Não se pretende, porém, que a solução conceitualmente satisfatória esbarre em dificuldades de ordem prática, decorrentes elas da relativa rigidez dos
orçamentos públicos. As distorções inevitáveis, após 20
anos de aplicação de coeficientes estáticos, recomendam a adoção de um critério de transição que permita
a acomodação dos orçamentos estaduais.
O projeto contempla, portanto, o objetivo de preservar os valores nominais do Fundo de Participação
dos Estados, distribuídos em 2012, dentro de uma
transição sem atropelos, até a aplicação exclusiva
dos novos critérios. Para tanto, o projeto prevê a convivência de dois componentes assim definidos: para
o montante de recursos igual aos valores coerentes
do fundo, a distribuição aos Estados segue os atuais
coeficientes do fundo participatório; a adoção dos coe-
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ficientes resultantes da aplicação do modelo proposto
fica na dependência de um gatilho.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Já vou encerrar, Sr. Presidente.
Apenas quando houver um montante adicional de
recursos decorrente do crescimento da arrecadação dos
impostos federais que alimentam o FPE essa parcela
adicional passa a ser distribuída de acordo com os critérios do modelo proposto, segundo uma base sempre
atualizada de dados de população e renda estadual.
Essa regra de transição evita qualquer problema
na administração orçamentária dos Estados. Por exemplo, admitindo-se um crescimento nominal do FPE de
10% ao ano, ao final de sete anos, ainda seria maior a
parte do fundo comandada pelos coeficientes atuais,
em relação à parcela distribuída de acordo com o novo
critério proposto, como pode ser observado no gráfico.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – E
é isso que nos propusemos na nossa emenda ao PLS
192 para contemplar os Estados com uma regra de
transição e assim permitir que se saia dessa situação
de disputa, dessa situação de dissenso para um grande
consenso nacional, que beneficie todos os Estados,
mas que, principalmente, reduza, combata, minimize
os desníveis regionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o Senador Luiz Henrique.
Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria
solicitar minha inscrição para falar no período de breves comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu convido, para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, o Senador Vital do Rêgo.
Senador Vital do Rêgo, ilustre Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa, V. Exª tem a palavra por dez minutos, mas, obviamente, presidindo a Comissão que V. Exª preside,
a tolerância será a necessária e a requisitada.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Agradeço, Senador Jorge Viana. Certamente, mesmo
com a tolerância de V. Exª, sempre muito parcimoniosa
com os colegas da Casa, com a grandeza do seu espírito, eu haverei de seguir à risca o tempo, em respeito aos
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oradores, como a Senadora Vanessa, que haverá de seguir com esta sessão com importantes pronunciamentos.
A desoneração, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
a desoneração dos tributos incidentes sobre os produtos que compõem a cesta básica representa uma das
melhores iniciativas do Governo Federal em favor dos
menos favorecidos.
A cesta básica reúne os produtos necessários
para garantir a alimentação, higiene e limpeza de uma
família brasileira durante um mês.
A essencialidade dos produtos que compõem a
cesta básica faz da desoneração vislumbrada pelo Governo Federal medida de enorme importância para a
sociedade, caminho que promove, em nosso País, fator
benigno da justiça fiscal em nosso sistema tributário.
Com o objetivo de bem dimensionar os reflexos
da diminuição da carga tributária propiciada pelo Governo à família brasileira, o jornal Valor Econômico
fez publicar matéria de título autoexplicativo, segundo
a qual “Sem impostos, preço da cesta básica cairia
6,5%”. Segundo o periódico:
A desoneração da cesta básica terá um impacto
de até R$3,6 bilhões na arrecadação federal em
um ano e poderá reduzir o preço desses alimentos em 6,5% em média. O elevado custo fiscal é
um dos motivos que explicam porque a medida
ainda não foi oficializada. Dados mais consistentes sobre o comportamento da Inflação e o
desempenho da economia vão guiar a decisão
do governo [que a Presidente Dilma tmou recentemente]. O objetivo é não deixar que o Índice
de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), índice
usado como meta para a inflação, ultrapasse o
teto de 6,5% no ano” [nosso teto previsto].
Srªs e Srs. Senadores, o Direito Administrativo
apresenta como uma de suas mais importantes premissas o princípio aristotélico da isonomia.
Para o admirável Aristóteles, o núcleo duro da
justiça em tudo se baseia na iniciativa de se “tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais,
na exata medida de suas desigualdades”.
Os melhores governantes da polis grega ou dos
modernos Estados necessitam levar a sério o aconselhamento do antigo pensador, sobretudo no que diz respeito à tributação dos cidadãos e das forças produtivas.
Os critérios de justiça fiscal conduzem os mais
avançados países a desonerar produtos essenciais e
a elevar a carga tributária de bens suntuários, de artigos de luxo ou mesmo daqueles bens de consumo
que, por vezes, de saúde pública e de segurança da
sociedade merecem ter o seu consumo desestimulado.
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Os objetivos laterais na oneração ou desoneração adotadas pelo sistema tributário motivam-se por
critérios de parafiscalidade.
A esse respeito, cumpre relembrar que o slogan
do Governo Dilma Rousseff – “país rico é país sem
pobreza” – delineia o foco central da ação estatal, no
curso dos últimos anos, qual seja, a elevação de toda
a sociedade brasileira a padrões dignos de vida e de
acesso à riqueza nacional.
Após o ingresso de cerca de 40 – quarenta! –
milhões de brasileiros na classe média baixa, parece-nos essencial concentrarmos os nossos esforços na
melhoria de vida dos concidadãos que enfrentam, cotidianamente, a insegurança alimentar no plano pessoal
e no plano familiar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
tem pressa em figurar, definitivamente, entre os países desenvolvidos com estabilidade, patamar que só
atingiremos pela elevação consciente e constante dos
padrões de vida da sociedade brasileira. Para tanto,
consideraremos imperativa a participação de todos,
sobretudo dos que mais têm a oferecer por essa causa
comum. Por isso, rogamos aos empresários da indústria, aos comerciantes de nosso País, no sentido de
trabalhar para que essa desoneração possa, realmente, refletir na mesa da família brasileira.
Essa, Sr. Presidente, é a primeira reflexão que
faço no dia de hoje sobre esse tento de grande valia
do Governo Federal, que buscou viabilizar, com esse
ato, a desoneração dos tributos na cesta básica.
Outro ponto que trago à reflexão dos senhores:
ontem, o Senador Capiberibe falou sobre a escalada
da criminalidade, da insegurança nacional que toma
conta de todo o País. Estamos vendo, de forma lamentável, essa crise, que não é de um Estado, mas
do conjunto da Federação.
Alguns Estados, como o meu, já têm clara a sua
incompetência no enfrentamento dessa crise. E hoje
li, quando analisava uma entrevista do Secretário de
Segurança Pública da Paraíba, na primeira página do
jornal do nosso Estado, o Jornal da Paraíba: a Paraíba
soma 3,2 mil crimes violentes, em apenas dois anos. Diz
o Secretário: “N��������������������������������������
ós temos a consciência de que a situação não está sob controle, mas estamos progredindo”.
O Brasil está vivendo este momento delicadíssimo.
Rogo que haja, por parte dos governos estaduais,
uma tomada de posição clara, no sentido de oferecer
aos brasileiros o mínimo indispensável à proteção do
seu bem mais valioso que é a vida.
Dados referentes aos últimos dois anos: somente
no ano passado foram registrados 1.553 crimes violentos, letais, no Estado. Nos últimos dois anos, 3.222
pessoas morreram de maneira violenta na Paraíba,
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conforme dados levantados pela própria Secretária
de Segurança do Estado e Defesa Social.
Somente em 2012, foram 1.542. A curva de crimes mostra que, entre 2010 e 2011,...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
quando foi iniciada essa gestão do atual governo, foi verificado um crescimento de 7,48% das mortes violentas em
nosso Estado, com a própria confissão de culpa estatal
do Secretário de Segurança Pública, dizendo que tem
a consciência de que a situação não está sob controle.
E, para cumprir com zelo o compromisso com V. Exª,
peço que estejam estas palavras inscritas nos Anais da
Casa, um pronunciamento que trago à reflexão de V. Exªs
sobre a incidência de criminalidade no País, e a assustadora e tenebrosa incidência na Paraíba, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR VITAL DO RÊGO
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, venho mais uma vez a tribuna para expressar a minha indignação de cidadão
paraibano com a violência no Estado.
É inadmissível que a violência tenha chegado
aos níveis atuais.
Segundo notícia veiculada no Jornal da Paraíba de
hoje, nos últimos dois anos, 3 mil 222 pessoas foram mortas de maneira violenta no Estado. A matéria jornalística
informa, ainda, que pelo Mapa da Violência, lançado pelo
Centro de Estudos Latino-Americanos e pela Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais, a Paraíba ocupa,
pelos dados mais recentes, a 5º posição entre os estados brasileiros com mais mortes por 100 mil habitantes.
Se considerada apenas a população negra, o
índice é ainda pior: para esse segmento, a Paraíba é,
em termos proporcionais, o 2o pior lugar.
Além disso, há uma concentração das vítimas no
grupo de pessoas entre 20 e 29 anos de idade, que
representa 39% de todas as vítimas de agressão por
crimes violentos.
Segundo o Mapa da Violência a situação do Estado claramente desordenou-se nos últimos anos.
De acordo com o estudo, nossas taxas sempre tinham estado abaixo das médias nacionais, se configurando numa região tranquila em relação ao restante do país.
Nos últimos tempos, no entanto, há uma mudança para pior.
Hoje, a Paraíba se encontra no grupo das unidades da federação de elevada violência, com 38,6
homicídios por 100 mil habitantes.
Na região metropolitana, é ainda pior. A taxa de
João Pessoa, nossa capital, é de 80,3 homicídios por
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100 mil habitantes, o que a coloca como a 2a pior capital, entre as 27 da Federação.
Para efeitos de comparação, considerando o
Brasil como um todo, a taxa é de 26,2 homicídios por
100 mil habitantes.
Na cidade do Rio de Janeiro, a taxa é de 24,3 e,
em São Paulo, de 13 por 100 mil habitantes.
Até no Iraque – país arrasado por guerras e conflitos externos – a taxa é menor do que em João Pessoa, com 64 mortos por 100 mil habitantes!
Outro estudo, conduzido pelo Conselho Cidadão
para a Segurança Pública e Justiça Penal, entidade de
pesquisa mexicana, indica que João Pessoa é hoje a
29a cidade mais violenta do mundo!
A situação no Estado é de quase completo caos.
Em termos de sistema penitenciário, repito a informação trazida outro dia que faltam quase 3 mil vagas nos
presídios estaduais.
Além disso, o Estado vive uma epidemia de ações
criminosas que envolvem arrombamentos, assaltos e
explosões de caixas eletrônicos, que, de acordo com
a imprensa estadual, tornaram-se corriqueiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trouxe dados de instituições de pesquisas sérias que confirmam
que a situação da segurança pública na Paraíba – e
especialmente em João Pessoa – é tenebrosa e assustadora, particularmente para os jovens, pobres e negros.
Preocupantes, ainda, são as afirmações do Secretário de Estado de Segurança Pública a respeito
da situação.
Segundo ele, em entrevista concedida em 17 de
março último ao Jornal da Paraíba, “o desafio é muito
grande, falta muita coisa” e “nós temos consciência de que
não está sob controle, de que a situação não está boa”.
Causa espécie, o Secretário de Segurança afirmar que a grande vitória é que a situação está estável.
Estavelmente ruim, é bom dizer.
A situação, repito, é caótica. Creio que é o momento
em que se deve pensar seriamente na ação do Governo
Federal, em especial para investigar o narcotráfico, bem
como combater o crime organizado no Estado.
O Governo Estadual, infelizmente, tem dado mostras da sua incapacidade de conduzir o combate à
violência.
Com certeza, a Paraíba não merece isso.
A Paraíba merece voltar a ser o Estado pacífico
que sempre foi, seguro para seus cidadãos.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR VITAL DO RÊGO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Vital do Rêgo, pelo
pronunciamento, e queria convidar para fazer uso da
palavra, para uma comunicação inadiável, a Senadora
Vanessa Grazziotin.
Informo que, tendo em vista que Cícero Lucena
não está no plenário, o próximo orador é o Senador
Alvaro Dias.
Peço licença só à oradora para ler dois Expedientes sobre a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente
da República a Mensagem nº 97, de 2013, na origem,
que comunica, com a restituição do respectivo autó-
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grafo, a promulgação, nos termos do §5º do art. 66 da
Constituição Federal, das partes vetadas do Projeto
de Lei do Senado nº 448, de 2011 (nº 2.565, de 2011,
na Câmara dos Deputados), que modifica as Leis nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, para determinar novas regras de
distribuição, entre os entes da Federação, dos royalties e da participação especial devidos em função da
exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório
sobre a exploração desses recursos no regime de partilha, que havia sido sancionado e transformado na Lei
nº 12.734, de 2012.
É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pedindo mais a compreensão da oradora que
está na tribuna, querida Senadora Vanessa, leio mais
um expediente:
A Presidência comunica ao Plenário que encaminhou à Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, nos termos do parágrafo único do art. 20
da Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, que
cria o Programa Senado Jovem Brasileiro, no âmbito do
Senado Federal, as Sugestões de nºs 1 a 6, de 2013,
resultantes dos Projetos de Lei do Senado Jovem
nºs 1 a 6, de 2012.
As matérias serão apreciadas conforme o disposto no inciso I do art. 102-E do Regimento Interno
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Senadora Vanessa, V. Exª está com a palavra, para
uma comunicaçao inadiável, pelo tempo de 5 minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, hoje, pela manhã, na Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa, a CAE, presidida pelo Senador
Lindbergh Farias, tivemos uma audiência pública que
considero das mais importantes: a participação de Governadores de oito Estados brasileiros, Sr. Presidente.
Lá estavam o Vice-Governador, Governador em exercício do Estado do Pará; o Governador Puccinelli, do
Estado do Mato Grosso do Sul; o Governador Wilson
Martins, do Piauí; o Governador Tarso Genro, do Rio
Grande do Sul; o Governador Alckmin, de São Paulo;
o Governador Perillo, do Estado de Goiás, Estado do
Senador Cyro, que aqui está, Presidente da Comissão de Educação, e o Governador do Espírito Santo,
Governador Casagrande, além do Governador Omar
Aziz, do meu querido Estado do Amazonas.
Sr. Presidente, o debate centrou-se no Projeto de
Resolução nº 1, de 2013, assim como na Medida Provisória nº 599, de dezembro de 2012. Tanto o projeto
de resolução quanto a medida provisória – e a medida provisória está vinculada à aprovação do Projeto
de Resolução nº 1, de 2013 – tratam da mudança nas
regras do maior tributo estadual, que é o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
Esse não é um debate novo no Congresso Nacional. É um debate que se trava há muito tempo. Entretanto, agora ele aparece de uma forma mais clara,
de uma forma mais lúcida.
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Creio que a urgência no debate dessa matéria
deve-se ao fato de que a guerra fiscal estabelecida
no Brasil, cujo principal instrumento é o ICMS, já foi
julgada inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal, órgão que decidiu pela publicação de uma súmula
vinculante que considera inconstitucional – como de
fato são – todos os incentivos fiscais concedidos pelos
Estados brasileiros.
E inconstitucional, Sr. Presidente, porque, de
acordo com a legislação brasileira, para que esses
incentivos fiscais concedidos com tributos estaduais
vigorem e sejam considerados legais, têm necessariamente que ter a aprovação do Confaz, que é o Conselho Fazendário que reúne todas as Secretarias de
Fazenda de todos os Estados brasileiros. E, na sua
grande maioria, senão na sua totalidade, todos esses
incentivos ocorrem à margem da lei.
Em decorrência disso é que se criou no Brasil,
também nesse aspecto, uma insegurança jurídica muito
grande, a ponto de que ou nós mudamos as regras do
ICMS ou o Supremo Tribunal Federal colocará, como
já tem feito, fim, de uma vez por todas, à guerra fiscal
estabelecida no Brasil.
Entretanto, debater a matéria não é um assunto
simples, nem é um assunto fácil, porque coloca os interesses de todos os Estados sobre a mesa, e, quando
alguns ganham, obviamente esses ganhos representam, naturalmente, a perda de outros.
Então, daí, Sr. Presidente, é que nós precisamos
discutir de onde, quando e por que veio a guerra fiscal
e por que hoje ela vigora de uma forma que é adotada por quase todas as unidades da nossa Federação
brasileira. Porque tem sido...
(Soa a campainha.)
A SRA VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...a guerra fiscal, por mais incrível que isso
possa parecer, o instrumento mais efetivo de desenvolvimento regional.
Foi dessa forma que se desconcentraram investimentos em nosso País, que, no geral, não saíam das
Regiões Sudeste e Sul do Brasil.
Então, Governadores do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste passaram a lançar mão desse mecanismo também para atrair incentivos para os seus Estados
e, de fato, isso vem ocorrendo nos últimos tempos. E,
com o fim dessa guerra fiscal, que é necessário, eu
considero isso como necessário também, precisamos
discutir uma nova legislação que não apenas garanta a
perda, a reposição de uma perda de arrecadação que
possa vir a ocorrer em algumas unidades da Federação, mas há que se pensar também na continuidade
do processo de desenvolvimento econômico e social

396

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dessas unidades mais pobres da Federação, e, assim, seguir trabalhando pela construção de um Brasil
mais igual, sem tantas diferenças regionais, que é o
que nos marca hoje.
Pensando nisso, o projeto de lei já embute em si
uma exceção para a Zona Franca de Manaus, assim
como para a comercialização de gás natural. E, em relação à Zona Franca de Manaus, a exceção é porque
nós, efetivamente, somos a única exceção do Brasil. O
Brasil tem uma Zona Franca, e essa é a Zona Franca
de Manaus, que só alcançou o desenvolvimento atingido graças aos incentivos fiscais a ela concedidos, ou
seja, à capacidade de ela conceder os incentivos fiscais.
Então, o projeto de resolução prevê e a medida
provisória...
(Soa a campainha.)
A SRA VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...apenas repete isto, um percentual de ICMS
diferenciado para o Amazonas. E a participação do Governador hoje foi muito importante, porque tem alguns
que tratam a Zona Franca de uma forma pejorativa e
mostrando não só discordância, mas um desconhecimento completo.
Primeiro, a Zona Franca não é um galpão de
montagem. A Zona Franca tem indústrias que efetivam o processo produtivo e de inovação já. Segundo,
Sr. Presidente, esses incentivos fiscais garantem não
apenas o desenvolvimento àqueles que têm um emprego direto nas fábricas, mas de toda uma região,
da Amazônia Ocidental e parte do Estado do Amapá.
E tem sido o mecanismo principal de defesa do meio
ambiente, Senador Jorge, e aí falo para o nosso Presidente, que, hoje Senador, mas que já dirigiu...
(Soa a campainha.)
A SRA VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...o Estado vizinho do Acre, por dois mandatos,
por oito anos, e sabe o Senador Jorge Viana da importância da Zona Franca. E nós sabemos como cada um
dos Estados do Norte – Acre, Pará, Rondônia – gostariam de sediar no seu território, também, um modelo
semelhante à Zona Franca de Manaus.
Então, quero dizer que a exposição do Governador deixou claro isto: como um modelo é importante
não só para o Amazonas e não só para a região, mas
para o Brasil inteiro.
E não há de ter oposição a Zona Franca de Manaus, porque nós não ameaçamos ninguém, nem o
Sudeste, nem o Sul, nem o Nordeste. A Zona Franca
não é ameaça a ninguém. Apesar de ter quase 20%
do território brasileiro, é o maior Estado do Brasil, representa um pouco mais de 1%, em torno de 1,6%,
do PIB brasileiro.
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E quero dizer, Sr. Presidente, que, para que esse
projeto – talvez em um minuto eu consiga concluir, se
V. Exª gentilmente...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...que o que precisamos fazer, porque o projeto prevê que, até 2025, haverá uma diferença entre
Estados da Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
mais Espírito Santo, em relação ao Sul e ao Sudeste.
E que, a partir do ano de 2026, essa diferença acabará.
Eu penso, Sr. Presidente, que, mesmo no ano de
2025, nós não poderemos acabar com as diferenças,
porque são regiões efetivamente diferentes. E, para que
construamos um Brasil igual, temos de, em primeiro
lugar, tratar de forma desigual aquelas desigualdades
que se apresentam diante de nós.
Então, acho que, a partir de uma construção
mais ou menos nesse caminho e da exceção da Zona
Franca de Manaus, conseguiremos construir condições
políticas para aprovar um projeto tão importante para
todo o Brasil, levando em consideração, repito, a necessidade do desenvolvimento regional das...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT– AC)
– Cumprimento a querida Senadora Vanessa Grazziotin.
Por permuta com o Senador Cícero Lucena, quarto orador inscrito, o Senador Cyro Miranda, nosso querido amigo Senador, do Estado de Goiás.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos,
caro Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Jorge Viana, que preside
esta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, Rádio Senado, TV Senado,
Agência Senado, senhoras e senhores, sem memória
nacional, não há nação! Sem memória nacional não
há povo, nem cidadania!
A Nação, o povo e a cidadania consolidam-se em
torno da história que determinado grupo humano, unido por valores comuns, constrói ao longo dos séculos.
Por isso, Sr. Presidente, é extremamente grave o
que se revela em matéria publicada no jornal O Estado
de S. Paulo, sob o título “Memória em risco”.
É difícil aceitar que um temporal que atingiu a
cidade do Rio de Janeiro tenha danificado parte dos
documentos do Arquivo Nacional.
O Arquivo Nacional, que deveria ser exemplo
para as demais instituições dessa natureza, lamentavelmente, não o é. Ao que parece, conta com a sorte,
mais que com o planejamento estratégico, para preservar o acervo.
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Foram atingidos documentos originais do Tribunal
de Segurança Nacional do governo de Getúlio Vargas,
de 1930 a 1945. Foram danificados, também, papéis
do Serviço de Informação do Ministério da Justiça
com registro do regime militar e documentos sobre os
negócios da época do reinado de D. João VI, além de
registros do Marquês de Barbacena. Os documentos
da Lei Áurea só não foram atingidos porque estavam
em exposição numa sala a salvo do alagamento.
O patrimônio cultural de um povo, Senadora Grazziotin, e de uma nação não se reduz, é claro, aos fatos e acontecimentos de governo, tampouco aos feitos
dos heróis nacionais.
A historiografia contemporânea, baseada na etnologia e na etnografia, é muito mais abrangente. Ao
historiador moderno importam os hábitos e os costumes comezinhos. Estes são capazes de retratar os
pormenores da vida cotidiana de nosso povo e de nossa gente; dão um colorido e traçam um cenário mais
próximo da realidade do passado.
Mas a maior fonte desse passado, que nos faz
povo, Nação e cidadãos, é, sem qualquer sombra de
dúvida, a documentação: os registros guardados em
arquivos e museus.
Preservados na integridade, os documentos permitem um constante revisitar do passado para compreendê-lo nas minúcias dos acontecimentos.
Quando se fala em documentação, não se pode
ter um olhar restrito aos acordos e tratados, aos planos e projetos. A memória de um povo escreve-se e
descreve-se, também, nas linhas e entrelinhas de certidões de nascimento, casamento e óbito, nos contratos de compra e venda e numa infinidade de fontes.
Basta ver o quão importante se mostrou o trabalho de Alcântara Machado ao mergulhar no detido
exame de documentos cartoriais, reveladores de hábitos, costumes e crenças da sociedade de São Paulo,
do século XVI ao século XVIII.
O fato lamentável, nesse episódio do Arquivo Nacional, é que não há uma política pública bem definida
e eficaz no sentido de preservar o acervo documental
existente nos arquivos públicos e museus.
Parece-nos evidente que documentos da importância dos que foram atingidos no Arquivo Nacional
devessem estar a salvo de toda e qualquer intempérie.
Quando se perde uma peça do passado, perde-se também uma memória, uma passagem, um fato
ou um feito, por mais restrito que seja.
Um prédio que abriga a Memória Nacional precisa
ser corretamente mantido para que não se coloque em
risco um patrimônio de valor inestimável, que, quando
perdido, causa um dano irreparável.
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De acordo com depoimentos de servidores, o que
se viu no Arquivo Nacional, Srªs e Srs. Senadores, foi
uma cachoeira descendo do teto. E isso tem ocorrido
há muito tempo!
Uma bela construção do século XIX, o Arquivo
Nacional tem apresentado problemas estruturais importantes que requerem atenção constante e permanente. Mas a lógica aqui é a mesma de sempre: emenda
aqui, emenda aqui, remenda acolá e vai-se rezando
para São Pedro ajudar.
As inundações do prédio têm se repetido ao longo
dos anos e, a cada novo temporal, há um novo prejuízo. Ora, sabemos que, todos os anos, nós estamos
sujeitos a essas intempéries.
A direção do Arquivo Nacional, como outras autoridades de governo, já se acostumou a encontrar desculpas. Dizem que foi pedido um milhão e seiscentos
mil reais ao Ministério da Justiça, que é responsável
pelo Arquivo, para as obras emergenciais. Mas o pedido ainda não foi atendido.
E aqui abro parênteses para dizer que estamos
convidando o Ministro da Justiça para, na Comissão
de Educação, prestar esses esclarecimentos.
No ano passado, foi a vez da Biblioteca Nacional,
que, em razão da ruptura de um duto de ar condicionado, teve atingidos exemplares de jornais e obras antigas.
Esses lamentáveis episódios revelam que o Governo não tem o devido zelo na preservação da memória nacional. Há uma preponderante cultura de improviso e remendos. É como se tudo seguisse essa
ótica reativa da equipe econômica, que, sem rumo e
planejamento, tenta controlar a inflação com a retirada
de um imposto aqui e um incentivo acolá.
Esta forma caótica de gerir a economia do Brasil
poderá ser corrigida por governos centrados na gestão por resultados. Mas o estrago feito pelo descaso
na preservação da memória nacional é irreparável.
Não tem volta!
Srªs e Srs. Senadores, perder um documento
de qualquer momento da história brasileira cria uma
fissura na reconstrução do passado.
Os historiadores, que se debruçam sobre a nossa memória, munidos da lente clínica voltada à observação dos detalhes de cada episódio, sabem como a
perda de um documento pode colocar em risco todo
um trabalho de entender a história da sociedade de
cada período.
Um documento perdido pode quebrar o elo de
uma cadeia de acontecimentos que jamais poderá
ser reconstituída.
Por isso, queremos e devemos deixar aqui o nosso protesto contra a forma como a memória nacional
tem sido preservada como legado às futuras gerações.
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O Brasil moderno e contemporâneo não pode
prescindir de qualquer documento que lhe delineie a
história, os fatos, os feitos e os costumes dos diversos
momentos da historiografia nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cyro Miranda pelo
seu pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Alvaro Dias.
Dispõe V. Exª do tempo regimental de dez minutos Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sempre Líder do PSDB nesta Casa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadoras, o governo lançou,
na última quinta-feira, seguindo o ritual de festividade
regado a pompa e circunstância, mais um pacote bilionário de incentivos. Dessa vez o mote foi o Plano
Inova Empresa, cujo objetivo anunciado é tornar as
nossas indústrias mais competitivas no mercado global por intermédio da inovação tecnológica e aumento
da produtividade.
A profusão de pacotes lançados nos remete a uma
corrida de 100 metros rasos – modalidade olímpica do
atletismo, considerada a principal prova das corridas
de velocidade. Conforme detalhou Sua Excelência a
Presidente Dilma, os recursos alcançam R$32,9 bilhões e serão direcionados às empresas de todos os
portes dos setores industrial, agrícola e de serviços.
O governo mantém a conhecida estrategia: lançamentos espetaculosos que depois frustram ou caem
no esquecimento da sociedade brasilseira pela ausencia de resultados concretos. Eu repito o que tenho dito
inúmeras vezes nestes anos: o Governo é muito bom
de anúncio, mas é péssimos de execução.
Nós vamos verificar no texto desse discurso a
opinião de especialistas a respeito desse novo evento
administrativo que faz parte do marketing oficial que leva
a Presidente, nos últimos dias, a adotar uma postura
mais ousada em matéria de publicidade, obviamente
já na esteira do projeto de poder, tendo em vista estarmos nos aproximando do pleito eleitoral de 2014.
A gênese do conceito de inovação nos foi legada por Joseph Schumpeter. Inovar é “produzir outras
coisas, ou as mesmas coisas de outra maneira, combinar diferentemente materiais e forças, enfim, realizar
novas combinações”. ����������������������������
Com o passar do tempo, o referido economista aprofundou sua análise das fontes
de inovação.
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Em nossos dias, como destacam os professores
doutores Marcos Paulo Fuck e Anapatrícia Morales Vilha, das universidades federais do Paraná e do ABC,
“(...) inovação, especialmente a inovação tecnológica,
é tida atualmente como essencial nas estratégias de
diferenciação, competitividade e crescimento em um
número cada vez maior de negócios”.
O lançamento de um pacote de R$32,9 bilhões
para a inovação no País – Plano Inova Empresa – mereceu esmerada análise de Rafael Levy, engenheiro
elétrico graduado pela Unicamp, com especialização
em telecomunicações pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, na França, pós-graduação em
administração de empresas pela FGV/SP, com especialização em Inovação e formação em Open Innovation
na Universidade da Califórnia-Berkeley.
Segundo Rafael Levy, ao comentar o lançamento do pacote de inovação, a “alta cifra levanta questionamentos sobre o estado da inovação no Brasil e os
caminhos que o poder público tem encontrado para
fomentá-la”.
Como tão bem identifica o especialista, o Plano
Inova Empresa, “que seria uma oportunidade para
propor uma reforma ampla de gestão, basicamente
se resume a injetar um volume maior de recursos nas
linhas de trabalho já existentes” – ou seja, sem inovação alguma.
O aporte de R$32,9 bilhões não é a solução mágica que o fomento à inovação necessita.
Diz Rafael Levy:
O lançamento do pacote pelo Governo Federal nesse contexto torna ainda mais relevante
a reflexão sobre se a medida será capaz de
aperfeiçoar o modelo brasileiro de incentivo à
inovação ou se irá se restringir a aumentar o
volume de recursos, sobrecarregando a capacidade operacional das agências. Esse aspecto
torna-se crítico, uma vez que boa parte das
iniciativas bilionárias iá criadas anteriormente
tiveram falhas na implementação, não atingindo as expectativas e apresentando resultados
questionáveis.
Vejamos alguns exemplos citados pelo especialista:
Em 2009, foi anunciado R$1,4 bilhão para o Primeira Empresa Inovadora (Prime) com objetivo
de investir em novos negócios inovadores. Na
prática, a execução orçamentaria do programa não chegou a 12% do esperado, ficando
em cerca de R$160 milhões e o programa foi
extinto logo em seu primeiro ano.
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Já o programa de subvenção económica, que
desde 2006 vinha oferecendo anualmente de
R$400 a R$500 milhões de recursos não-reembolsáveis diretamente para as empresas,
foi descontinuado em 2012. A iniciativa atingiu
recordes de demanda por parte das grandes
empresas, mas parece ter sido totalmente extinto, estando limitado agora ao Tecnova, cujo
foco é apenas nas pequenas empresas.
Também no que se refere a incentivos fiscais,
pode-se ver uma estagnação na evolução do
programa. O valor total de investimentos em
P&D incentivados caiu 20%, entre 2010 e 2011,
e não cresce mais desde 2008. Além desse
problema, o programa tem encontrado dificuldades em se adequar a formas diferentes de
inovar além do P&D industrial. No último relatório de uso dos incentivos fiscais da Lei do
Bem, nenhuma operadora de telecomunicações teve sua prestação de contas aprovada,
mostrando que o Governo ainda não reconhece
os esforços do setor de serviços.
Bem, conclusão, pelos precedentes, este é mais
um anúncio que gera uma falsa expectativa e cujo resultado final, lastimavelmente, deve ser a frustração.
Certamente daqui a alguns anos, daqui a dois anos,
ao final do Governo Dilma, poderemos voltar à tribuna
e afirmar que, dos R$32 bilhões anunciados, apenas
– apenas! – alguns milhões de reais foram investidos,
como ocorreu com o programa de R$1,4 bilhão que
aplicou apenas R$160 milhões. Os precedentes estão
aí para serem verificados, como um alerta para que
não se gere a falsa expectativa.
O Governo alimenta-se dos anúncios mirabolantes, conquista popularidade ao anunciar e aposta
na ausência de memória dos brasileiros. Espera que
a cobrança não ocorra ou até seja encaminhada para
endereço errado. E, assim, o Governo vai preservando a sua popularidade, com a propaganda fraudulenta
que utiliza com recursos públicos.
Em que pese ser louvável que o Inova Empresa
se proponha a integrar os mecanismos para simplificar
o acesso da empresa à inovação, mantém, por outro
lado, as mesmas estruturas de programas anteriores:
crédito, parceria com universidades e subvenção para
contratação de pesquisadores. Ou seja, não inova em
nada. Nas palavras de Levy, “(...) acaba não criando
mudanças substanciais; apenas aumenta o volume
de recursos” – ou o anúncio do aumento de recursos.
Para concluir, Sr. Presidente, reproduzo o pensamento dos professores Marcos Paulo e Anapatrícia, já
citados: “(...) Para a maioria dos países emergentes,
como o Brasil, o crescimento sustentado empresarial
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através da inovação tecnológica ainda é considerado
um grande desafio”. E ficamos a dever.
O desafio está posto, mas até agora o Governo
não demonstra aptidão e capacidade para enfrentá-lo com resultados. Os desafios que estão postos ao
sistema de inovação em nosso País são inúmeros e
exigem o fortalecimento das articulações e parcerias
entre os atores públicos e privados atuantes no processo de inovação. Do Governo esperamos menos marketing e ostentação, mais competência na execução, um
mínimo de reflexão e algum planejamento estratégico.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, requeiro a minha inscrição como Líder,
para falar no começo da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento,
Senador Capiberibe.
Convido para fazer uso da palavra, em permuta
com a Senadora Ana Amélia, o Senador Anibal Diniz.
Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental de dez
minutos, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo
a tribuna hoje para prestar contas da agenda muito
produtiva que cumprimos no Estado do Acre no último
final de semana, desde a quinta-feira, sexta, sábado,
domingo e segunda.
Juntamente com o Governador Tião Viana, pudemos visitar três Municípios no Vale do Juruá. Estivemos no Município de Cruzeiro do Sul, no Município
de Mâncio Lima e no Município de Rodrigues Alves.
Pudemos nos reunir com essas comunidades e fazer
a apresentação do plano estratégico do Governo para
esses Municípios, no que diz respeito aos investimentos
que vão acontecer em 2013 e em 2014 nesses Municípios. São os investimentos que cabem ao Governo
do Estado, logicamente trabalhando em parceria com
as prefeituras.
É muito importante ressaltar que o Governador
Tião Viana, em todos os Municípios, tem feito a apresentação do plano estratégico e tem levado todas as
secretarias mais estratégicas do Governo para apresentar o seu plano de ação e, ao mesmo tempo, dividir
as responsabilidades com as prefeituras. Assim tem
sido feito em todas as prefeituras, independentemente
dos partidos aos quais os prefeitos pertencem. Dessa
maneira, tem-se estabelecido uma prática republicana,
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democrática e muito respeitosa por parte do Governador Tião Viana.
Só no Vale do Juruá, foram anunciados recursos
aproximados de 500 milhões em investimentos como
fruto dos financiamentos obtidos pelo Governo do Estado junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial e junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Esses recursos, como fruto de financiamentos,
permitiram que o Governo do Estado antecipasse as
ações todas que vão ocorrer na área de saneamento,
de água e esgoto, de pavimentação de ruas e, principalmente, na área de investimento da produção sustentável, também nas áreas urbanas. E, a partir da
Secretaria de Pequenos Negócios, os investimentos
que estão sendo feitos na área dos pequenos negócios também.
E na área industrial, um passo muito importante
que tem sido dado é o investimento na piscicultura,
que tem um tratamento todo especial do Governo com
o complexo da piscicultura, que está se instalando no
Estado do Acre.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de dedicar um
tempo especial ao que aconteceu na última segunda-feira, ontem pela manhã, quando o Governador Tião
Viana fez a assinatura dos contratos com 13 empresas para o início das obras da Cidade do Povo; um ato
que contou também com a presença do Senador Jorge
Viana. Tivemos a presença de um grande público. Muitas pessoas estiveram presentes no km 5 da BR-364,
onde aconteceu a assinatura do contrato com as 13
empresas que vão tocar essa obra.
Então, participei, nesta segunda-feira, em Rio
Branco,����������������������������������������
de um dos momentos mais marcantes e esperados pelo povo do Acre, que foi a assinatura dos
contratos de serviços entre o Governo do Estado e as
13 empresas acrianas para o início da primeira fase
das obras da Cidade do Povo. A solenidade foi realizada no km 5 da BR-364, onde será o novo endereço
de 50 a 60 mil pessoas quando o projeto for totalmente concluído.
Nesta fase inicial, o Governo do Estado se comprometeu em entregar até março do ano que vem 3.348
unidades habitacionais. E o Governador Tião Viana está
empenhado para que essas unidades habitacionais
possam ser entregues ainda este ano, até o Natal. Mas,
no total, está prevista a construção de 10.518 unidades
habitacionais, o que vai dar uma grande contribuição
para o Acre superar o seu déficit habitacional.
Com o programa Cidade do Povo, o Governador
Tião Viana dá respostas muito eficientes em vários
aspectos, Sr. Presidente.
Primeiro, no aspecto social, ao permitir moradia
para pessoas que vivem em situação de risco e vulne-
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rabilidade social. São as famílias inscritas no cadastro de necessidade de habitação e famílias atingidas
pelas enchentes do Rio Acre e seus afluentes e que,
portanto, moram em áreas de risco.
Essas áreas alagadiças, de acordo com o projeto,
não serão mais ocupadas e vão ser transformadas em
parques de proteçao ambiental, assim que as famílias
que moram nessas localidades forem contempladas
com as moradias da Cidade do Povo.
Servidores da Secretaria de Habitação já realizaram um pré-cadastro das famílias que serão beneficiadas. A classificação é definida pela formação de um
perfil socioeconômico. E nesse perfil socioeconomico
é muito importante ressaltar aquelas famílias que têm
maior número de pessoas, que têm pessoas idosas,
que têm pessoas cadeirantes ou então mulheres que
são responsáveis pela casa com filhos, elas passam a
ter prioridade. A classificação é denifida pela formação
de um perfil socioeconomico como disse. Mais de três
mil unidades habitacionais terão subsídio total por parte do Governo e serão oferecidas sem nenhum custo
a famílias de baixa renda ou que moram em áreas de
risco em Rio Branco.
Nesta primeira fase serão contempladas as famílias com renda de até três salários mínimos. Trata-se
também de um programa que dá uma ousada resposta econômica. É a maior obra de engenharia do atual
Governo, com investimento aproximado de R$1,1 bilhão. Por isso, o evento de ontem foi também um dos
momentos mais esperados pelo setor produtivo local.
Antes mesmo que as unidades habitacionais
estejam prontas e sejam entregues aos moradores, a
obra já está trazendo benefícios para o Estado. O setor
da construção civil está abrindo milhares de oportunidade de emprego.
Estima-se algo em torno de 15 a 16 mil trabalhadores no ápice da obra, o equivalente a uma mão de
obra superior à que foi empregada no auge da construção das gigantescas usinas hidrelétricas de Jirau e
Santo Antônio, em Rondônia.
O Governo ousa ainda mais quando decide que
as empresas e a mão de obra contratadas devem ser
priorizadas àquelas que já prestam serviço no Estado
do Ace. Isso é algo extraordinário, porque envolve toda
a cadeia da indústria da construção civil local, fortalecendo ainda as relações institucionais, uma vez que a
Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC)
foi diretamente envolvida na mobilização das empresas para atender a esta demanda.
Trata-se de um projeto que envolve toda a cadeia
da indústria da construção civil, absorvendo matérias-primas como o tijolo, cimento, areia, brita. Esses insumos também têm sua cadeia de produção.
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Falava há pouco com o Secretário de Obras,
Wolvenar Camargo, e ele mostrava a diferença dessas
unidades habitacionais. Serão casas que terão de 39
m2 a até 50m2, dependendo do perfil, porque há público de zero a três salários mínimos, público de três
a seis salários mínimos e acima de seis salários mínimos. E elas serão feitas em tecnologia pré-moldada,
algumas com tijolos, outras com blocos de concreto
e outras com blocos cerâmicos. Então, na realidade,
haverá uma infinidade de insumos utilizados na construção dessas casas.
A indústria moveleira e a madeireira também serão envolvidas. O Governador Tião Viana conseguiu
mudar as regras no Ministério das Cidades e inseriu
nesse projeto que as portas e janelas serão em madeira, e não em aço, como se previa inicialmente. Serão
necessárias mais de 80 mil portas e mais de 12 mil
metros quadrados de janelas, além de outros 39 mil,
40 mil metros de madeira para caixaria e outras demandas. Vale a pena ressaltar, Sr. Presidente, apenas
para exemplificar, que isso vai mobilizar marceneiros
de todo o Estado do Acre para produzir esses insumos para a Cidade do Povo. Na Vila de Caquetá, no
Município de Porto Acre, onde 18 marcenarias locais
têm uma grande produção de portas, os marceneiros
estão completamente mobilizados para atender ao
chamamento da produção de portas e janelas para o
programa Cidade do Povo.
Então, Sr. Presidente, gostaria aqui de finalizar
este reconhecimento a esse grande ato que foi a assinatura do contrato com as 13 empresas para o início
do programa Cidade do Povo, a gente teve mais uma
vez a solidariedade da Presidenta Dilma. A Presidenta
Dilma Rousseff, nesse seu esforço do Programa Minha
Casa, Minha Vida, que já elevou para 3 milhões a meta
de moradias a serem construídas e entregues até 2014,
teve uma participação decisiva, porque foi ela, através
do Ministério do Planejamento de Orçamento, quem
autorizou essa contratação junto ao Ministério das Cidades. A gente teve essa atenção especial, mais uma
vez, da Presidenta Dilma. Já com o Presidente Lula,
a gente teve uma atenção especial com o Governador Binho, que deu início a um programa de habitação
que também deu uma resposta muito importante para
o problema da moradia no Acre, e agora, com o Governador Tião Viana, a gente tem o aprofundamento
desse desafio...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...com
uma intenção de ir muito além. O Governador Tião
Viana adotou uma estratégia diferente. Se com o Governador Binho ele aproveitou os espaços urbanos que
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permitiam a construção de casas de maneira isolada,
em pequenos grupos de moradia, com o Governador
Tião Viana, ele adotou a estratégia de construir uma
cidade, com todas essas 10.518 casas e, ao mesmo
tempo, com todos os equipamentos sociais necessários para uma vida saudável, uma vida harmoniosa
dessas famílias que vão morar nessa Cidade do Povo.
Então, é uma estratégia diferenciada que merece
todo o nosso respeito, porque levou em consideração,
primeiro, as condições próprias da Amazônia. Então,
vai ser uma cidade ambientalmente adequada, vai ter
todos os equipamentos, como centro de saúde, escolas,
áreas de lazer, praças, playgrounds, ambientes para
socialização das crianças. Tudo isso vai acontecer na
Cidade do Povo, tanto que a Ministra Miriam Belchior,
ao comentar sobre os programas habitacionais que
estão sendo financiados pelo Governo Federal neste
momento, colocou a Cidade do Povo como um exemplo
a ser seguido, como um modelo a ser utilizado pelos
demais programas que ainda estão em fase de elaboração, em fase de projeção.
Nesse sentido, eu quero aqui parabenizar toda a
equipe do Governador Tião Viana. Quero parabenizar...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... o Secretário de Obras, Wolvenar Camargo, e a sua equipe.
Quero cumprimentar também os nossos Deputados
Estaduais, por terem aprovado esse projeto na Assembleia, e a nossa Bancada federal, que tem também
contribuído, na medida do possível, para garantir as
condições de governabilidade e as condições para que
o Governador Tião Viana faça um governo de sucesso,
em benefício do povo acriano.
Dessa forma, nós acreditamos que estamos cumprindo com o nosso papel institucional e contribuindo
para melhorar, cada vez mais, a vida do povo acriano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª , Senador Anibal Diniz,
e convido para fazer uso da palavra, pela Liderança,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, como
orador inscrito, o Senador Cícero Lucena, que já está
presente no plenário.
Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, nesta
Casa, V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco minutos, mas, obviamente, estamos aqui para acompanhá-lo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos me trazem à
tribuna. Em primeiro lugar, eu gostaria de comunicar a
V. Exª e à Casa que estou protocolando, agora, requerimento de informações visando a obter pormenores
a respeito dos gastos de publicidade da Presidência
da República no meio Internet. São gastos que passaram por um processo de incremento enorme, 483%,
passando de R$15 milhões, em 2000, para R$90 milhões, em 2011.
Creio ser útil conhecermos como se desdobra
esse gasto, porque muitos dos dados que temos hoje
disponíveis não são suficientemente pormenorizados,
de tal maneira que não é possível saber o que é gasto nas empresas que concorrem no mercado, o que é
gasto por cada veículo, a avaliação das campanhas.
Creio que é útil, para a transparência do Governo, que
essas respostas sejam encaminhadas, ouvida a Mesa,
para o conhecimento da Casa.
O segundo tema, Sr. Presidente, é tema delicado e triste. Ouvi agora nos jornais televisivos da hora
do almoço que o número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro já chegou a 21. Ontem, eram 17
e hoje já são 21, inclusive 3 crianças desaparecidas
entre os escombros.
A Presidente da República fez declaração a respeito, cautelosa, mas, digamos, não seria necessário
ser presidente da república para concluir que, quando chove muito, as águas correm pelas ribanceiras e
casas em áreas de risco tendem a desabar. Diz Sua
Excelência que temos sistema de prevenção, mas o
fato é que as pessoas não saem, relutam em sair dos
lugares onde estão morando.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não é segredo para ninguém que em março chove muito. Quem
conhece a música de Antonio Carlos Jobim, magnificamente interpretada por Elis Regina e também
pelo baiano João Gilberto, sabe que em março chove
muito. É bem verdade que este ano choveu mais do
que normalmente, mas também é bem verdade que,
em 2011, as chuvas foram torrenciais e a tragédia foi
imensa, 900 mortos.
As famílias afetadas, que moram em área de
risco, relutam em sair. É verdade. Mas é preciso perguntar a essas famílias se lhes foi oferecida alguma
alternativa de moradia. Senão, não adiantam sequer
medidas coercitivas.
É claro que há leniência das municipalidades, do
Governo do Estado, mas é preciso que sejam oferecidas
alternativas concretas às pessoas que moram em área
de risco. E infelizmente, Sr. Presidente, as promessas
de que haverá alternativas não têm sido cumpridas
porque, segundo a Folha de S. Paulo, nenhuma das
casas populares prometidas às pessoas desabrigadas
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pelas chuvas que atingiram a região serrana em 2011
– nenhuma! – foi entregue.
A responsabilidade é do Governo Federal, toda
ela? Não. Ela tem que ser compartilhada com outros
entes da Federação, mas também é bem verdade que
cabe ao Governo Federal liderar processo de prevenção, processo de reconstrução inclusive com apoio
financeiro.
Ora, de acordo com essa mesma fonte, a Folha de
S. Paulo, apenas seis meses atrás, o Governo Federal
liberou os R$545 milhões prometidos para a construção
de casas e obras de prevenção em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, ou seja, as cidades que foram
atingidas pelos temporais em 2011 – há apenas seis
meses. É obvio que não daria tempo para tomar medidas eficazes para prevenir os desastres que acabaram
por ocorrer, como era previsível. São R$545 milhões,
menos ainda do que o Governo Federal gastou em publicidade no ano de 2011, quando foram despendidos
mais de R$570 milhões.
O fato, Sr. Presidente, é que, mesmo quando há
orçamento, o Governo Federal não consegue gastá-lo nessa rubrica, como em outras tantas, aliás. O Orçamento da União autorizava, no ano de 2012, R$5,7
bilhões. Sabem os senhores o quanto foi gasto? R$1,8
bilhão.
No Programa Gestão de Riscos e Respostas a
Desastres, que foi objeto de medida provisória votada
nesta Casa, a grande promessa petista, depois da tragédia de 2011, apenas 23% desses recursos saíram
dos cofres federais. Mais ainda: o Governo prefere
gastar em reparação a gastar em prevenção, sem se
preocupar com as vitimas.
Entre 2004 e 2011, as dotações autorizadas pelo
Congresso para prevenção somaram 2,8 bilhões. Entretanto, desse total, apenas 695 milhões foram investidos. Em contrapartida, naqueles 8 anos, o Governo
gastou sete vezes mais em resposta, em reconstrução,
em acudir os desastres, contrariando a sabedoria popular, que afirma que é melhor prevenir que remediar.
No entanto, o Governo prefere remediar. E, ao remediar, pela ação do Ministério da Integração Nacional,
dá remédio, em primeiro lugar, aos seus companheiros, aos companheiros do Ministro, utilizando-se de
critérios eleitorais para liberação das verbas, como
foi amplamente noticiado no ano passado e no ano
retrasado em nosso País.
Sr. Presidente, venho à tribuna, neste momento,
para expressar minha solidariedade às vítimas dessa
tragédia e, ao mesmo tempo, em nome da oposição,
e creio que não apenas em nome da oposição, mas
de muitos Senadores que representam aqui seus Es-
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tados, pedir ao Governo Federal que acorde e acuda
as famílias!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
Senador Aloysio, eu presidi uma comissão, tendo
como Relator o nobre Senador Casildo Maldaner, logo
que cheguei a esta Casa, e propusemos mudanças na
medida provisória, aprovada em dezembro de 2010,
depois de ouvirmos prefeitos, governadores. O certo
é que, lamentavelmente, as recomendações, inclusive
do Senado Federal, ao projeto que elaboramos juntos,
aqui na comissão, não foram atendidas, no sentido de
priorizar a prevenção. Nós, inclusive, criminalizamos na
proposta autoridades, agentes públicos que permitam
a ocupação de áreas de risco.
Mas a gente segue, o Brasil segue contando
os mortos, e só nos resta aqui ser solidários com as
famílias e cobrar das autoridades respeito e uma atitude concreta, para que não se permita a ocupação
de áreas de risco, porque a tragédia vem em seguida.
É uma questão de tempo e, lamentavelmente, leva à
perda de vidas.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Cícero Lucena.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos, Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar
do discurso oficial, o Governo Federal pouco ou nada
fez nos últimos 10 anos para superar as desigualdades
regionais. Na verdade, as políticas públicas adotadas
pelo Governo Federal estão produzindo outro fenômeno, ainda mais perverso, que é o aprofundamento das
desigualdades entre os Estados da mesma Região.
Em discursos anteriores, fiz referência sobre o
muro imaginário que antes existia entre o Nordeste e
as regiões Sudeste e Sul deste País, e também alertava que, hoje, podemos dizer que existe o muro imaginário entre os próprios Estados, no caso específico
da Região Nordeste.
Ao longo de 2009 a 2012, o Tribunal de Contas
da União realizou um conjunto de auditorias com intuito de avaliar a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR). Na apreciação das contas da Presidência da República, apresentadas no ano passado,
o Tribunal de Contas da União, mais uma vez, elegeu
o desenvolvimento regional como um dos temas de
maior significância para a sua análise. O resultado
das auditorias não poderia ser mais nefasto. Além de
diversas irregularidades identificadas na execução dos
projetos, o Tribunal constatou o seguinte: ausência de
coordenação nacional da política de desenvolvimento
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regional, inadequação dos normativos, problemas na
formulação dos programas do Governo, fragilidades
institucionais e até mesmo a completa ausência de
planos de desenvolvimento estruturados para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Nesse contexto, o Tribunal de Contas adverte que
as políticas e os instrumentos empregados não têm se
mostrado capazes de reverter o quadro de desigualdade
crítica entre as macrorregiões e sub-regiões brasileiras.
O problema não é só de planejamento, mas também, principalmente, da falta de competência gerencial.
No ano de 2011, por exemplo, o volume total de recursos liquidados, referentes aos programas orçamentários
do Ministério de Integração Regional, foi de R$81,6
milhões. Repito: para essa política, foram executados
R$81,6 milhões, o que representa apenas 5,84% do
total alocado para o programa na Lei Orçamentária
daquele ano. Praticamente, Senador Aloysio, o que o
senhor disse em relação à prevenção à enchente se
repete como prática usual do Governo, sinalizada pelo
Tribunal de Contas, da incompetência gerencial ou de
mero interesses políticos, porque, para a área de desenvolvimento regional, foram aplicados apenas 5,8%
do que estava previsto para o desenvolvimento. Há de
se perguntar: não se está precisando de desenvolvimento regional? A Paraíba tem um crédito, o Governo
tem uma dívida história com o povo da Paraíba para
apoiar o seu desenvolvimento.
Com efeito, basta verificar que, enquanto o Distrito
Federal apresenta, segundo os dados do IBGE, um PIB
per capita de R$58.489,46, a média do Nordeste é de
apenas R$9.561,00. Ora, não há como competir com
o Distrito Federal, que, com uma população de pouco
mais de 2,5 milhões de pessoas, possui um orçamento
aprovado para 2013 de R$32 bilhões, enquanto no meu
Estado – não vou nem fazer referência aos demais –, a
minha querida Paraíba, com uma população superior
a 3,7 milhões de habitantes, ou seja, em termos de
população, uma vez e meia o Distrito Federal, o orçamento de 2013 é de R$10 bilhões, ou seja: uma vez e
meia a população tem três vezes menos o orçamento
da União em 2013.
Não quero aqui discutir as razões históricas desse descompasso, mas quero reafirmar que o Governo
Federal nada tem feito para reduzir as desigualdades
regionais, e o que é pior, tem agravado as disparidades microrregionais e entre os Estados da Federação.
A distribuição discriminatória de recursos públicos
feitos pela utilização de critérios políticos e apadrinhamentos pouco transparentes explica perfeitamente a
razão de o Brasil continuar patinando no enfrentamento
do desequilíbrio macro e microrregionais.
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Tomarei como exemplo de tais distorções os números divulgados pelo próprio Governo Federal relativos à segunda etapa do Programa de Aceleração do
Crescimento, o propalado PAC 2.
Pois bem, fiz o seguinte exercício: dividi o total
dos investimentos previstos no PAC 2 para alguns dos
Estados do Nordeste e dividi pela população dessas
respectivas unidades da Federação, criando um índice,
podemos assim dizer, o PAC per capita.
Comparei os Estados da Bahia, Pernambuco,
Ceará e Paraíba. A Bahia, governada pelo PT, tem
uma previsão de investimento do PAC 2 da ordem de
R$89,63 bilhões; Pernambuco, também governado
por um governante da base do Governo, tem previsão
orçamentária de R$82,79 bilhões; o Ceará, também
da base do Governo, tem R$60,71 bilhões de investimento; e a Paraíba, a pequena Paraíba, não sei se é
porque é da base do Governo ou por incompetência
do governador, tem apenas R$13 bilhões.
Fiz mais, quando calculamos o investimento previsto per capita em Pernambuco, salta para primeiro
lugar, com cerca de R$9.400 investidos por habitante, no PAC 2. O Ceará fica com R$7.182 per capita; e
a Bahia aparece com a média de R$6.400 per capita
de investimento no PAC. Já o PAC da Paraíba não ultrapassa R$3.490. É quase a metade da Bahia e um
terço do Estado de Pernambuco.
Será que nesses Estados habitam cidadãos que
não são brasileiros? Será que os paraibanos também
não são brasileiros? Eu tenho certeza absoluta de
que outros representantes, se não forem da base do
Governo, irão também fazer o cálculo em relação aos
seus Estados.
Com a adoção deste critério – o de investimentos exclusivos até 2014 –, Pernambuco continua em
primeiro lugar; a Bahia passa o Ceará, que fica em
terceiro; e a Paraíba novamente aparece em último na
proporção dos investimentos projetados por habitante.
Nesse caso, a Paraíba, com R$1.226 per capita, receberá menos da metade da Bahia e receberá um quinto
do que Pernambuco vai receber.
Será que a Paraíba tem menos necessidade
de investimento em transporte, em comunicação, em
energia, em saneamento? Os cidadãos paraibanos
estariam precisando de menos unidades básicas de
saúde, de menos UPAs – Unidades de Pronto Atendimento –, de menos medicamento, de menos exames,
de menos cirurgias que os irmãos baianos e cearenses
ou pernambucanos? E quanto à creche e pré-escola,
a carência, por acaso, são menos graves na Paraíba?
Essa é a pergunta que nós temos a fazer.
De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE,
de 2002 a 2010 as regiões Nordeste e Centro-Oeste
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aumentaram a sua participação no PIB brasileiro em pífios 0,5%. O desempenho da região Norte foi um pouco
melhor, registrando avanços relativos de 0,6%. Nesse
ritmo de crescimento levaremos décadas ou séculos
para atingir um patamar mais equilibrado de desenvolvimento socioeconômico entre as regiões brasileiras.
Ao desagregar os dados da pesquisa por Estado,
as conclusões se revelam são ainda mais desalentadoras. Os Estados da Paraíba, Alagoas, Rio Grande
do Norte, Sergipe, Piauí e Bahia, entre 2002 e 2010,
mantiveram a sua participação no PIB nacional estacionada.
De fato, no caso da Paraíba, a mesma participação de 0,8% do PIB registrada em 2002 se manteve
em 2010, sendo que a sua posição relativa caiu de
18º para a 19ª posição entre os Estados brasileiros.
Conforme demonstrei aqui, no que depender
da política de investimento do Governo Federal, de
privilegiar os Estados mais ricos e com maior poder
de barganha eleitoral, os paraibanos não terão o que
comemorar nos próximos anos no que respeita à tão
almejada redução das desigualdades regionais.
Quero dizer, também, que estou falando sobre
algo que precisa de tempo, de ação e de recursos,
mas não deixarei passar em cada pronunciamento
meu. Ouvia o Senador Aloysio Nunes clamar por ação
do Governo com eficiência, com determinação, com
solidariedade e com responsabilidade aos nossos conterrâneos que estão sofrendo com a chuva.
Pois bem, Senador Aloysio Nunes, hoje, quem
quiser tem a oportunidade, se não já teve, de ter a tristeza da reportagem do Jornal Hoje, da Globo, onde faz
uma reportagem na minha Paraíba, em que um grande
agricultor, que tinha 1,2 mil vacas, já perdeu 700 e as
outras ele não tem mais o que fazer.
Essa é a realidade da seca.
Hoje é dia 19 de março, em algumas cidades do
Nordeste choveu, o céu da Paraíba continua sem uma
nuvem. E, ontem, hoje, amanhã e sempre, estarei cobrando do Governo Federal a sensibilidade, a responsabilidade. Está sendo anunciado que essa seca será
pior do que a que estamos vivendo este ano, porque,
se a chuva no Sul e Sudeste não está sendo suficiente nem nos níveis de acumulação de água necessária
para gerar energia, no Nordeste, não vamos ter água
para beber. Não vai adiantar carro-pipa, porque o carro-pipa não terá onde buscar água.
Por isso o Governo não venha dizer, quando chegar agosto, setembro, se tiver saque no Nordeste, se
tiver gente morrendo no Nordeste, que foi algo que não
estava previsto. Está sim, Presidente Dilma. E eu espero que a senhora, estando hoje em Roma, assistindo à
missa do Papa, que está pregando a solidariedade, o
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cuidado do pobre, do mais necessitado, a senhora se
sensibilize e cobre do seu Governo a responsabilidade
com o povo do Nordeste, com a seca que assola os
nossos Estados, em particular a Paraíba.
Meu muito obrigado, e que Deus proteja a todos.
Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
SP) – Senador Paulo Davim, como Líder.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Senado Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria, com a devida vênia de S. Exª e do Senador
Aloysio Nunes, solicitar que também pudesse subscrever o requerimento que o Senador acabou de anunciar
da tribuna do Senado, que requer informações ao Sr.
Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência
da República relativa às informações, meio Internet,
constantes da planilha publicada pela Secom, denominada “Investimento e mídia”.
Se o nobre Senador me concede a honra de
também subscrever esse requerimento, solicito-o para
subscrever, porque me parece mais do que pertinente
tal requerimento, Senador Aloysio, visto que, repedidas
vezes, temos visto meios de comunicação em ataques
frontais a políticos que têm posições eu nem diria de
oposição, políticos que ousam, às vezes, terem posições mais independentes, que são massacrados, atacados. E não se trata aí de liberdade de comunicação.
Não se fala de liberdade de imprensa quando um meio
de comunicação é financiado, está a serviço.
Não se pode arguir liberdade quando são utilizados meios e se esses meios de comunicação têm
financiamento público para cumprir um papel de se
apresentar contra qualquer um que divirja.
Então, eu queria pedir a devida autorização ao
Senador Aloysio. Eu quero citar até com exemplo um
site, se não me engano, dois, quatro, alguma coisa, que
repetidas vezes investe contra quem diverge – atacou-nos esta semana, há bem pouco tempo foi o Senador
Pedro Taques – e tem o direito de se manifestar. Mas,
se se manifesta agressivamente e se recebe verba
pública para isso, então, nós começamos a ter uma
ameaça à própria democracia, porque nós temos aí
um financiamento do achincalhamento público a quem
aventa ter algum tipo de posição de divergência.
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Então, com a devida vênia do Senador Aloysio, e
se V. Exª me permitir, eu gostaria de pedir para subscrever o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com certeza, não vai ter objeção do autor e vai
ser acatado por esta Mesa naturalmente, mas com a
palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu compartilho com muita honra desse requerimento
com o nobre Senador Randolfe Rodrigues.
Realmente, eu quero saber quem financia alguns
blogs sujos que são verdadeiros hospedeiros de milícias do ciberespaço, a soldo do grupo que está no
poder para atacar os seus adversários ou aqueles que
pensam diferente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será atendido, então, na forma do Regimento.
Senador Paulo Davim, Líder do PV, para uma
comunicação inadiável.
Só para informar: em seguida, o Senador Humberto Costa.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nós estamos vivenciando no Nordeste uma
das piores secas dos últimos 50 anos. Assim dizem
os mais experientes agricultores e homens do campo. Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Norte, os
nossos reservatórios estão com apenas 25% de sua
capacidade.
Uma prefeita de um Município pequeno do interior, lá do Seridó, Município de Equador, disse que os
carros-pipas lá estão sendo saqueados pela população, por isso mesmo ela tem que colocar uma viatura
protegendo o carro-pipa que leva água para instituições públicas, como, por exemplo, hospital, escolas,
creches, tamanha é a seca que se vive.
A Diocese de Caicó lançou um movimento chamado “O Campo Grita: temos sede, queremos água!
– a água é um direito humano, faça valer seu direito,
cobrando ações verdadeiras”. Essa campanha, no próprio cartaz, já traz o telefone do Palácio do Planalto,
o telefone da Governadoria do Estado do Rio Grande
do Norte, o telefone da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, e por aí vai. Realmente, a situação está desesperadora. Mas, o que percebemos é que existe uma desarticulação nas ações de
enfrentamento à seca.
A seca existe há milhares de anos – isso é uma
mazela histórica, faz parte da História deste País. Entretanto, os governos se sucedem e não conseguem
apresentar ações concatenadas, ações com que pos-
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sam, a curto, médio e longo prazo, diminuir o sofrimento da população, sobretudo da população nordestina
encravada no semiárido.
O exemplo claro é o do Rio Grande do Norte:
6 mil poços perfurados, mas, infelizmente, mais da
metade, 3.500 poços, parou de funcionar, por falta de
manutenção; e outros mil poços perfurados ainda não
foram instalados.
Então, percebe-se que não está havendo ações
efetivas, para enfrentar a seca. Evidentemente que
não vai ser só com poços, mas, se o básico, que é
perfuração de poços, os poços perfurados e os poços
em funcionamento, mais da metade pára de funcionar
por falta de manutenção, alguma coisa de errado está
acontecendo; e outros mil poços que foram perfurados
ainda não foram instalados.
Isso potencializa o sofrimento da população do
semiárido nordestino, o semiárido potiguar. E, aí, se
passa para o atendimento emergencial: no Rio Grande
do Norte, 407 carros-pipas tentam atender a população
– 51 desses carros são da Defesa Civil, atendendo 40
Municípios; 340, do Exército, atendendo 113 Municípios; e 16 carros, da Companhia de Águas e Esgoto
do Rio Grande do Norte.
Ou seja, é um atendimento insuficiente: uma cidade de 8 mil habitantes com apenas 4 carros-pipas para
atender as necessidades da população. Então, é uma
medida paliativa que, definitivamente, não atende as
necessidades das populações que estão submetidas
a esta mazela que é a seca no semiárido brasileiro.
Então, o que se pede para o enfrentamento da
seca no Nordeste e no Rio Grande do Norte?
– A construção, recuperação e escavação de
açudes e barragens;
– Investimento em infraestrutura na região;
– O aumento da cota de distribuição de água por
meio de carros-pipas, que atualmente é de 20
litros/dia. Pede-se para passar para 40 litros/dia
a oferta desses carros;
– Instalação de poços perfurados e instalação de
novos poços, onde necessário for. Como falei há
pouco, mais de 3.500 poços pararam de funcionar por manutenção, mil poços foram perfurados,
mas não entraram em funcionamento;
– A instalação de dessalinizadores nos poços
com água de dureza e salinidade elevada. Existem poços que não estão em funcionamento por
falta de dessalinizadores;
– A construção de barragens submersas;
– O aumento da cota de ração para os pequenos e médios agricultores. Lá no nosso Estado
o rebanho está praticamente sendo dizimado;
– O aumento da cota de milho junto à Conab;

MARÇO11275
2013

Quarta-feira 20

– Incentivo financeiro aos pequenos produtores
rurais, para que esse pequeno produtor possa
repor o seu rebanho, porque é daquele rebanho
que ele retira o sustento seu e de sua família;
– Incentivo público à agricultura adaptada ao clima
e ao solo da região com sistemas de irrigação.
Essas são medidas que, seguramente, diminuiriam e muito...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... Sr.
Presidente, o sofrimento do povo potiguar, do povo
nordestino.
Então, faço aqui esse registro desta campanha
da Diocese de Caicó, “O Campo Grita”, que chama a
atenção das autoridades para o sofrimento do povo
potiguar.
Portanto, quero me somar a essa campanha, a
esse movimento da Diocese de Caicó, em defesa do
homem do campo, em defesa da população carente
da população do meu Estado, que sofre as agruras
da seca inclemente que se abate em nosso Estado.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Paulo Davim.
Passamos a palavra agora ao Senador Humberto
Costa, por permuta feita com o Senador Pedro Taques.
Humberto Costa, com 10 minutos regimentais.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes
de entrar no meu pronunciamento propriamente dito,
quero fazer aqui um registro importante.
Foi divulgada hoje a nova pesquisa CNI/Ibope,
que trata da avaliação do Governo Federal, da Presidente Dilma, e, apesar de todo o tiroteio que se tem
abatido sobre o nosso Governo por parte da oposição
e de alguns críticos neo-oposicionistas, a popularidade
do Governo da Presidenta continua em alta, inclusive,
para grande satisfação nossa, cresce de forma substantiva na Região Nordeste, dando uma demonstração
de que a população procura fazer a sua própria avaliação do Governo, sem se impressionar com discurso
da oposição ou dos neo-oposicionistas.
Mas, Sr. Presidente, certamente, amanhã, este
assunto será tratado por outros companheiros e companheiras, e eu me fixo aqui no tema que pretendo
tratar no dia de hoje.
O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
que vem fazendo um grande trabalho à frente daquele
Ministério, demandou ao Presidente desta Casa, ao
Senador Renan Calheiros, no último dia 7, um pedido,
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ou seja, demandou uma tramitação mais rápida para
um projeto que é da maior importância.
Esse projeto trata do combate ao crime organizado, um problema que se manifesta, no nosso País, de
diversas formas: tráfico de pessoas, tráfico de drogas,
roubo de cargas, inclusive de medicamentos, tráfico
de armas, jogos ilegais, roubo de carros e corrupção.
Os governos do ex-Presidente Lula e, agora, da
Presidenta Dilma ampliaram substancialmente os investimentos no combate ao crime organizado na construção de presídios e nas operações nas fronteiras.
Cito aqui, por exemplo, o Plano Estratégico de Fronteiras, do Governo Federal, que foi lançado em junho
de 2011 e que é a principal ação de enfrentamento à
criminalidade nas divisas do Brasil com os países vizinhos, ações que são articuladas entre os órgãos de
segurança pública e as Forças Armadas nessas áreas.
Só numa única operação, a Operação Sentinela,
em 2011, equipes das instituições de segurança pública apreenderam 350 toneladas de drogas. Para se ter
uma ideia, a quantidade de apreensão de drogas no
período é 329,5% maior do que foi apreendido entre
janeiro de 2010 e maio de 2011.
Outro exemplo é que, nesse mesmo período, o
volume de dinheiro apreendido aumentou em seis vezes, passando de R$1,7 milhão para R$10,7 milhões.
A quantidade de cigarros falsificados apreendidos é
654,8% maior, desde o início do Plano Estratégico de
Fronteiras.
Os números são absolutamente expressivos,
mas é preciso um aperfeiçoamento da legislação, para
garantirmos uma atuação mais forte ainda do Estado
em relação ao crime organizado.
Por isso, quero aqui me associar ao pedido do
Ministro da Justiça, requerendo a esta Casa celeridade
na tramitação do Projeto de Lei nº 6.578, de 2009, originalmente Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2006.
Ele tipifica criminalmente as organizações criminosas.
Entre as principais novidades, está a definição
de organização criminosa, conforme a legislação internacional, nos termos da legislação da Convenção de
Palermo. A nossa legislação ainda hoje carece dessa
melhor definição.
Diferentemente das quadrilhas, as organizações
criminosas atuam profissionalmente, com seus membros cumprindo funções definidas. E, é claro, ocorre
de esses criminosos arquitetarem a infiltração de seus
agentes em órgãos do Governo.
Pelo projeto, fica definida como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas e que
tenha essa organização estrutura hierárquica, estabilidade, divisão de tarefas, ainda que informalmente,
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
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de qualquer natureza e a prática de crimes cuja pena
máxima seja igual ou superior a quatro anos ou crimes
com caráter internacional.
Ouço o nobre Senador Pedro Taques, em seu
aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Humberto, apenas para me associar à fala de V.
Exª. Temos apoiado esses programas do Governo, do
Ministério da Justiça, Ágape e Sentinela. No Estado
do Mato Grosso, é muito importante. Temos uma fronteira seca com a Bolívia de 750 quilômetros, inclusive
destinei parte da emenda parlamentar individual para
esse projeto, que é muito importante para as regiões
de fronteira. Parabéns a V. Exª pela fala.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Agradeço a V. Exª e estaremos juntos na defesa da
aprovação imediata desse projeto.
Nesse projeto também são caracterizadas como
organizações criminosas as organizações terroristas
internacionais, reconhecidas segundo as normas de
direito internacional. Hoje essas organizações terroristas muitas vezes são tratadas como quadrilhas, o
que faz com que seus integrantes sejam condenados
a penas mais brandas.
O projeto prevê punições também para o funcionário público envolvido com as organizações criminosas. Se houver a condenação, o funcionário perde o
cargo, função, emprego ou cargo eletivo e fica impedido do exercício de função ou cargo público pelo prazo
de oito anos subsequentes ao cumprimento da pena.
Caros colegas, caras colegas, outra iniciativa muito importante desse projeto é a criação de instrumentos
legais para combate ao crime organizado. Trata-se de
normas de investigação, meios de obtenção de provas
e procedimentos criminais. Ou seja, a matéria disciplina técnicas especiais de investigação.
São elas:
– a colaboração premiada, que permite ao juiz
conceder, a requerimento das partes, o perdão
judicial, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restrição de
direitos. Mas desde que a contribuição traga alguns resultados importantes para a investigação;
– a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
– a ação controlada, que retarda a intervenção
policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada;
– o acesso a registros telefônicos e telemáticos,
dados cadastrais constantes de bancos de dados
públicos ou privados e a informações eleitorais
ou comerciais;
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– a interceptação de comunicações telefônicas
e telemáticas;
– o afastamento dos sigilos financeiro, bancário
e fiscal;
– a infiltração por policiais em atividade de investigação nesses grupos;
– a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca
de provas e informações de interesse da investigação ou instrução criminal.
Essa regulamentação é extremamente importante,
não apenas porque vai garantir aos órgãos de investigação, ao Ministério Público, aos órgãos policiais o
acesso a esses mecanismos e instrumentos, como vai
regulamentá-los para que não haja o uso inadequado,
muitas vezes com finalidades outras que não a busca
e a obtenção da verdade e a verdadeira investigação
sobre esses grupos criminosos.
Pela proposta, o acesso a dados cadastrais de
investigados poderá ocorrer independentemente de
autorização judicial. Isso valerá inclusive para informações em poder da Justiça Eleitoral, de empresas
telefônicas, de instituições financeiras, de provedores
de Internet e de administradoras de cartão de crédito.
Enfim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esse projeto traz grande contribuição para que o Brasil enfrente de forma mais eficaz as organizações criminosas.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Com a aprovação dessa proposta, certamente nossas
instituições de segurança vão ganhar capacidade para
lidar com grupos estruturados, que se valem inclusive
das mais recentes tecnologias para a prática de atividades ilegais, danosas ao nosso povo, danosas ao
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Registramos o brilhante pronunciamento do Senador
Humberto Costa e também destacamos a presença,
aqui no plenário, da Senadora Marinor Brito. Seja bem-vinda, Senadora Marinor Brito.
Senador Valdir Raupp. Senador Ataídes Oliveira,
que já abriu mão da sua fala neste momento. O Senador Pedro Taques pediu para trocar. Senador Cristovam
Buarque, Eduardo Suplicy.
Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e caros colegas, no momento
em que venho fazer uso da palavra, vejo na Presidência o Senador Paulo Paim, que, ontem, nos brindou
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com uma visita a Santa Catarina. No evento, cerca de
200 sindicalistas estiveram reunidos na sede deles, em
Itapema, discutindo importantes temas do trabalho no
Brasil. E o Senador Paulo Paim nos brindou com a sua
vinda, participando ontem, de manhã, esclarecendo,
mostrando as lutas que sempre trava aqui, no Senado
Federal, no Congresso Nacional, principalmente em
relação ao poder aquisitivo dos aposentados e aos
direitos dos trabalhadores. Por essa grande luta, o
Paim é conhecido no Brasil inteiro; e, ontem, foi a vez
de contemplar novamente Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª foi muito aplaudido lá. Eu ia trocar o título
para lá, mas não vou mais.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu peguei uma carona com o Senador Paulo
Paim. Eu fui o sacristão dele lá. Essa foi a realidade.
Caros colegas, antes de tudo, eu não poderia
deixar de fazer o registro de que, na tribuna de honra,
encontram-se o Prefeito e o Vice-Prefeito do Município onde sou eleitor, o Município de Modelo: o Ricardo
e o Clóvis. São o Prefeito e o Vice-Prefeito da cidade
de Modelo, no Oeste catarinense, um pequeno município onde, há meio século, fui eleito, pela primeira
vez, vereador. Eu continuo votando lá. É uma honra,
então, cumprimentar o Prefeito e o Vice aqui, na tribuna de honra.
Com extremo pesar, retorno a esta tribuna para,
mais uma vez, cumprir um ritual que, infelizmente, tem
se tornado rotineiro. Neste momento de consternação
por uma nova tragédia climática, desta vez na já castigada serra fluminense, mais uma vez, faço o alerta
para a necessidade do estabelecimento definitivo de
uma política de defesa civil com foco na prevenção.
Tenho feito isso constantemente e continuarei a fazê-lo até que o problema se resolva e enquanto Deus
me permitir.
O desastre em Petrópolis, que, até agora, vitimou 16 pessoas e deixou mais de 500 desabrigados,
é emblemático. Há cerca de dois anos, a cidade enfrentou uma das maiores catástrofes já vistas no País,
com cerca de 900 mortes e milhares de desabrigados.
Os prejuízos são gigantescos e seus efeitos causam
impactos até hoje.
Pois o tempo passou, e as obras e ações preventivas não foram levadas a cabo. Faltaram obras de
contenção. Faltaram educação e conscientização direcionadas às comunidades em área de risco e, nos
casos necessários, sua remoção para regiões mais
seguras. Faltaram sistemas de alerta, enfim. O que
resta é apelar para a solidariedade, para a fé inabalável e, acima de tudo, para a paciência do brasileiro na
espera da morosa reconstrução.
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Não pretendo, neste momento, apontar o dedo
e encontrar culpados – ainda que eles existam. Minha
intenção é tão somente evidenciar a premente necessidade de uma eficiente política de defesa civil com
foco na prevenção, ação descentralizada e, fator crucial, recursos para investimento.
No lugar das obras e ações preventivas, temos
priorizado nossos gastos em reconstrução. Trata-se de
um vetor importante, sem dúvida, mas com um custo
extremamente mais elevado e com uma efetividade
restrita. “Resolve-se” a situação, mas fica mantido o
risco da tragédia para o ano seguinte.
Empiricamente, sempre afirmamos que apostar na prevenção é, além de tudo, economicamente
muito mais barato e eficaz. Estudo da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP) trouxe clareza científica à
máxima: enchentes e alagamentos causam à cidade
de São Paulo, anualmente, prejuízos que chegam a
R$792 milhões.
Presidente Jorge Viana, já cedo.
Ressalto: apenas na cidade de São Paulo!
Enquanto isso, tramitam nesta Casa propostas
que poderiam dotar o País de mecanismos eficazes
de defesa civil. Essa proposta de novo marco legal,
fruto de um longo e frutífero trabalho da Comissão de
Defesa Civil do Senado, presidida pelo Senador Jorge
Vianna – que aqui se encontra e hoje é nosso Vice-Presidente da Casa –, com nossa relatoria, aponta
não apenas as políticas e estratégias a serem adotadas, mas igualmente a dotação orçamentária para tal.
Uma das propostas é a reformulação do Funcap
– Fundo Especial para Calamidades Públicas. Da forma como está instituído, o fundo é inócuo, pois seus
recursos devem ser utilizados exclusivamente em reconstrução. Acreditando na benevolência climática,
os gestores não depositam recursos e não recebem a
contrapartida do Governo Federal, porque todo mundo
acha que, no seu quintal, não haverá problemas. Assim,
ninguém coloca sequer R$1,00, sendo que o Governo
colocaria R$3,00, porque é só para reconstrução. Isso
não funciona, e nós ficamos ao deus-dará. Portanto,
isso precisa ser mudado, tem que andar.
Com muita honra, meu Presidente, Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Eu queria,
pedindo licença a V. Exª, fazer este aparte. Fiz questão – eu estava presidindo, agora está na Presidência
o Senador Paim – de vir cumprimentá-lo. Quando eu
cheguei à Casa, V. Exª já estava, Senador Casildo.
E eu vim determinado a tentar melhorar a legislação
referente a defesa civil no nosso País, e o melhor e
maior aliado que eu encontrei nesta Casa foi V. Exª,
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que construiu comigo uma proposta de fazermos uma
comissão temporária. Revisamos a legislação de Defesa Civil, preocupados, chocados com o número de
mortes, que se acumulam ano a ano, com famílias destruídas por conta das cheias, dos desmoronamentos,
das tragédias, dos desastres naturais. Promovemos
seminários, andamos por este País inteiro, recebemos
sugestões, identificamos o problema e, mais do isso,
identificamos a solução para o problema. Ao se fazer
a prevenção, gasta-se menos. V. Exª sabe disso; nós
identificamos isso. Com R$1,00 gasto na prevenção,
economizam-se R$7,00 – e isso quem diz é a ONU. É
preciso envolver os Municípios e os Estados da União
Federal na prevenção, porque nenhum Estado tem
condição, repito, nenhum Estado tem condição de, sozinho, fazer o reparo dos danos, porque é muito caro,
Presidente Paim, muito menos os Municípios. Hoje saiu
a notícia de que as casas prometidas para a região
de Teresópolis e Petrópolis, que agora vive uma nova
tragédia dois anos depois, ainda não foram feitas pela
prefeitura, apesar de o Governo Federal entrar como
parceiro. A reconstrução é muito complicada, muito
difícil e muito cara. Eu só queria dizer que está prevista na nossa proposta, da qual V. Exª foi Relator na
Comissão que eu tive a honra de presidir – falo como
ex-Prefeito, ex-Governador –, a criminalização, isto é,
estabelecemos no Código Penal que, caso o agente
público, o prefeito, o secretário de obras, aquele que
é responsável por emitir um alvará, permita a ocupação de área de risco, ele tem que responder criminalmente. Essa é a única solução, somada aos outros
caminhos que apontamos. O que acontece agora em
Petrópolis? Houve 18 mortes. Resta a nós todos nos
solidarizarmos com as famílias, mas é gente ocupando área de risco. Então, tirar as pessoas de áreas de
risco é prevenção, é salvar vidas, é mais barato do
que tentar depois justificar as tragédias. Então cumprimento V. Exª e sei que todos que acompanham, pela
TV Senado ou pela Rádio Senado, sabem que aqui
nessa Casa V. Exª é um dos líderes dessa busca, à
qual eu me somo, de fazer com que o Brasil vire uma
referência de política de defesa civil para que a gente
pare de chorar nossos mortos. O Brasil não tem um
clima extremado como outras nações, que não têm
como evitar. Aqui, no Brasil, a prevenção funciona,
mas lamentavelmente nós não temos uma política de
prevenção e, aí, temos que, ano a ano, contar o tamanho das tragédias, que, lamentavelmente, a cada ano
levam mais vidas humanas. Obrigado e parabéns a V.
Exª pelo pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Agradeço e recolho as ponderações com pro-
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priedade de V. Exª, como Presidente da Comissão,
Senador Jorge Viana.
E, na verdade, é isso: precisamos apertar mais.
Eu acho que não apenas criminalizar, mas não permitir
que se construa em áreas de risco. Esta já é uma prevenção; é uma prevenção sem dúvida alguma. E, aí,
nós precisamos instrumentalizar... A legislação federal
existe hoje, estabelecendo que, se um Estado colocar
um real no orçamento para aplicar em reconstrução,
a União colocará três. Contudo, isso é em reconstrução. Temos que mudar a legislação. temos de mudar
o Funcap. Tem que ser para prevenção, no mínimo, a
maior parte dos recursos. Aí é prevenir. Se nós partirmos para a prevenção, nós não teremos de remediar.
Instrumentalizando os Estados e os Municípios,
organizando as Defesas Civis. E, aí, fazendo com que
não só esses recursos do Orçamento que o Governo
Federal entraria compulsoriamente, mas também a
proposta, que agora tramita, de fazer com que os seguros... E, olha, o seguro é uma das grandes saídas.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Vou concluir, Sr Presidente.
Perdoe-me, Senador Ataídes, mas eu recolho a
intenção de V. Exª que é de Tocantins também.
Mas a intenção, com relação aos seguros, é a
de se aplicar 1% do seguro em defesa civil no Brasil.
Nós estamos, hoje, mais ou menos recolhendo de
R$100 bilhões a R$120 bilhões de seguros no Brasil, aí considerados seguros pessoais, de carros, de
móveis, utensílios etc. Então, se nós aplicarmos 1%
disso para a defesa civil, 1/3 desse dinheiro arrecadado fica para a Defesa Civil nacional, 1/3 vai para a
Defesa Civil dos Estados respectivos; e o outro terço,
Senador Capiberibe, vai para o Município de origem,
onde o seguro foi praticado.
A partir daí, a própria Defesa Civil do Município
vai motivar as pessoas a fazerem o seguro: o comércio, as indústrias, o carro. Vai motivar, porque sabe que
1/3 vem para nós compulsoriamente, para aplicar em
prevenção, para ter alguma coisa para você remediar,
para melhorar. E isso vai fazer com que as companhias
de seguro, no médio e longo prazo, não gritem mais
que vai custar mais caro. Não! Vai melhorar, porque
os incidentes serão menores, e, em sendo menores
os acidentes, as companhias terão resultados melhores. E, além disso, as Defesas Civis dos Municípios
do Brasil inteiro serão corretores de graça para essas
companhias de seguro. De graça, porque vão fomentar. Isso vale a pena! Nós precisamos agir.
O Governo tem uma dívida conosco. A Casa Civil,
o Governo e o Líder nosso aqui também, em conjunto,
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no ano passado, juraram mandar uma proposta de um
novo marco regulatório.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– E nós estamos aguardando. E, enquanto não vem,
estão aí as pessoas morrendo, falecendo, viajando, os
prejuízos humanos e materiais acontecendo.
Eu quero que V. Exa receba, Sr. Presidente, como
lido o meu pronunciamento em função do tempo. Eu
quero que conste nos Anais da Casa como lido, o que
peço a V. Exa. Mas quero continuar martelando essa
luta. Nós não podemos parar, Senador Paim. Temos
que levar avante isso. Quando tem Natal, ano-novo,
toda vez vem chuva, vem isso, vem enchente, e nós
temos que ser mais previdentes.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, com extremo pesar
retorno a esta tribuna para, mais uma vez, cumprir um
ritual que infelizmente tem se tornado rotineiro. Nesse momento de consternação por uma nova tragédia
climática, dessa vez na já castigada Serra Fluminense, mais uma vez faço o alerta para a necessidade do
estabelecimento definitivo de uma política de Defesa
Civil com foco na prevenção. Tenho feito isso constantemente, e continuarei a fazê-lo, até que o problema
se resolva e enquanto Deus me permitir.
O desastre em Petrópolis, que até agora vitimou
16 pessoas e deixou mais de 500 desabrigados, é emblemático. Há cerca de dois anos, a cidade enfrentou
umas das maiores catástrofes já vistas no país, com
cerca de 900 mortes e milhares de desabrigados. Os
prejuízos são gigantescos, e seus efeitos causam impactos até hoje.
Pois o tempo passou, e as obras e ações preventivas não foram levadas a cabo. Faltaram obras de
contenção, faltou educação e conscientização direcionada às comunidades em área de risco e, nos casos
necessários, sua remoção para regiões mais seguras,
faltaram sistemas de alerta, enfim... O que resta é apelar para a solidariedade, para a fé inabalável e, acima
de tudo, para a paciência do brasileiro na espera da
morosa reconstrução.
Não pretendo, nesse momento, apontar o dedo
e encontrar culpados – ainda que eles existam. Minha
intenção é tão somente evidenciar a premente necessidade de uma eficiente política de Defesa Civil com
foco na prevenção, ação descentralizada e, fator crucial, recursos para investimento.
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No lugar das obras e ações preventivas, temos
priorizado nossos gastos em reconstrução. Trata-se de
um vetor importante, sem dúvida, mas com um custo
extremamente mais elevado e com uma efetividade
restrita. “Resolve-se”, entre aspas, a situação, mas
fica mantido o risco da tragédia para o ano seguinte.
Empiricamente, sempre afirmamos que apostar
na prevenção é, além de tudo, economicamente muito
mais barato e eficaz. Estudo da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Universidade de São Paulo, trouxe clareza científica à máxima.
Enchentes e alagamentos causam à cidade de São
Paulo, anualmente, prejuízos que chegam a R$ 792
milhões. Ressalto: apenas na cidade de São Paulo!
Enquanto isso, tramitam nesta Casa propostas
que poderiam dotar o país de mecanismos eficazes
de Defesa Civil. Essa proposta de novo marco legal,
fruto de um longo e frutífero trabalho da Comissão de
Defesa Civil do Senado, presidida pelo senador Jorge
Vianna, com nossa relatoria, aponta não apenas as
políticas e estratégias a serem adotadas, mas igualmente a dotação orçamentária para tal.
Uma das propostas é a reformulação do FUNCAP – Fundo Especial para Calamidades Públicas.
Da forma como está instituído, o Fundo é inócuo, pois
seus recursos devem ser utilizados exclusivamente em
reconstrução – acreditando na benevolência climática, os gestores não depositam recursos e não recebem a contrapartida do governo federal. Propomos a
possibilidade de novas fontes de recursos, como uma
contribuição advinda dos seguros realizados no país.
Além disso, com a possibilidade de utilização para
investimento em prevenção, e a complementação, pela
União, na proporção de 3 para cada 1 depositados por
Estados e municípios, haverá finalmente a real disponibilidade dos recursos necessários.
Há cerca de um ano, o Governo Federal enviou
ao Congresso uma medida provisória que propunha
uma nova configuração à Política Nacional de Defesa
Civil. As propostas ali contidas eram meritórias, mas
careciam de um eixo fundamental para sua execução:
a garantia orçamentária.
Diante da promessa do Governo, por intermédio
de sua liderança nesta Casa e por seus Ministros, do
rápido encaminhamento de uma nova proposta que
preenchesse essa lacuna, este plenário aprovou a MP,
mesmo sabendo-a incompleta.
Até agora aguardamos.
Isso não significa, obviamente, que não estejam
sendo realizadas importantes ações no setor. A Secretaria de Defesa Civil, ligada ao Ministério de Integração
Nacional, tem mostrado sensibilidade competência,
ao apostar em Centros de Monitoramento Climático,

411

Março de 2013

capacitação de equipes e obras em diferentes Estados do país.
Defesa Civil não pode ser, contudo, uma política de governo, mas de Estado, incluída em nosso
ordenamento jurídico, garantindo-lhe eficácia perene.
Não deve, igualmente, depender da ação do governo
federal: é preciso organização local, nos municípios e
Estados, de forma descentralizada e independente,
mas articulada.
Continuamos aguardando. E cobrando.
Mas não posso deixar de me questionar, e de
compartilhar essa dúvida com meus nobres colegas
senadores: até quando? Quantas tragédias serão necessárias para tomarmos consciência da urgência do
assunto? Quantas vidas serão desperdiçadas?
Também é responsabilidade deste Parlamento
dar essa resposta, da forma mais breve possível.
Até lá, que Deus nos projeta e conforte as vítimas
da tragédia na Serra Fluminense.
São nossas reflexões, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa, na
linha da prevenção.
De imediato, como orador inscrito, também, o Senador Capiberibe, que trocou com a Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, Ivo Cassol, Angela Portela,
Flexa Ribeiro, Lídice da Mata, Paulo Bauer, Paulo Paim,
Ana Amélia, Jorge Viana, Vanessa e Pedro Taques.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, Sras Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, o assunto que me traz a esta tribuna
neste dia de São José, padroeiro da minha cidade, padroeiro da cidade de Macapá, diz respeito a mais uma
armação perpetrada contra mim, envolvendo também
o Senador Randolfe Rodrigues, armação organizada
por políticos adversários que tentam retomar o poder
no Amapá a qualquer custo.
Por isso, uso a tribuna para ler uma carta que o
Senador Randolfe Rodrigues enviou a cada Senadora
e a cada Senador desta Casa, em que desmonta esse
dossiê de que, eu tenho certeza, nesta Casa, todos
tomaram conhecimento:
Prezado Senador,
Em cumprimento à máxima que dita que à
mulher de César não basta ser honesta, deve
parecer honesta, venho à sua presença esclarecer os fatos narrados, em absurdo e descabido dossiê, que foi entregue nos gabinetes
de cada um dos senhoras e senhores parlamentares desta Casa.
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Trata-se de produção de um grupo político
amapaense, ligado diretamente aos indiciados
na Operação Mãos Limpas, da Polícia Federal,
que vem utilizando-se de dados grosseiramente criados e falsificados para divulgar graves
calúnias a meu respeito.
Tais calúnias tiveram início durante a campanha
eleitoral para a Prefeitura de Macapá, quando
este grupo enviou para os principais veículos
de comunicação do País recibos forjados que
provariam que eu haveria recebido um mensalão quando Deputado Estadual, com a finalidade de votar favoravelmente aos projetos de
interesse do Poder Executivo Estadual, à época
comandado pelo Senador João Capiberibe.
Como se verifica, tais denúncias não tiveram
a repercussão que meus adversários queriam,
talvez até mesmo pelo absurdo que significaria
o recebimento de propina com recibo assinado
pelo corrupto e elaborado pela própria Casa
Legislativa. [Seria o primeiro caso de corrupção,
não é Senador? Só faltou registrar em cartório.]
No entanto, apesar da pouca repercussão, em
virtude da gravidade das falsas denúncias, ingressei com pedido de abertura de inquérito
policial junto à Polícia Federal no Amapá para
que fosse apurada a falsidade dos documentos
apresentados como sendo recibos, bem como
a ocorrência dos crimes de calúnia, injúria e
difamação.
Além dessa medida, ingressei com pedido de
investigação junto ao Ministério Público Federal
para que fossem apuradas todas as denúncias
que existem contra mim.
Embora acreditasse que diante das medidas
tomadas tal grupo encerraria com a tentativa
de achincalhe que estava perpetrando contra
mim, fui surpreendido com a divulgação do
referido dossiê, acompanhado de uma notitia
criminis endereçada ao Presidente do Senado Federal e ao Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa acusando a mim e ao Senador João Capibaribe
de diversos crimes, todos eles relacionados ao
alegado recebimento de dinheiro público para
a votação de projetos de interesse do então
Governador do Estado do Amapá. [Eu acrescentaria, aqui, a sua carta, Senador, que esse
dossiê também foi encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal.]
Tal documento, todo ele baseado em informações falsificadas e manipuladas, tem a clara
finalidade de me causar constrangimento e,
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sem qualquer sombra de dúvida, está diretamente ligado à disputa política local, já que
busca atingir a duas importantes lideranças
amapaenses que, nem de longe, foram alvo
da Operação Mãos Limpas, numa tentativa de
colocá-los no mesmo nível de seus aliados.
Além das medidas acima citadas, protocolizei
requerimento de informações na Assembleia
Legislativa do Estado do Amapá com base na
lei de acesso à informação, solicitando cópias
de todos os comprovantes de pagamento em
meu nome, bem como de todos os recibos
que porventura tenha assinado durante meu
mandato como Deputado Estadual.
Da mesma forma, estou providenciando os extratos de minha conta bancária por todo esse
período, o que comprovará que recebia da Assembleia Legislativa tão somente meu salário
de deputado, sem qualquer tipo de acréscimo
ou acordo com o Poder Executivo.
A respeito de meus detratores, cabe salientar
que se trata de: [E aí o Senador cita um por um.]
– Fran Soares Júnior: ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, afastado
da presidência por corrupção, indiciado na CPI
do Narcotráfico da Câmara dos Deputados em
2000 por formação de quadrilha, improbidade
administrativa, associação ao narcotráfico,
dentre outros delitos.
[E se me permite, gostaria de ler uma declaração registrada em cartório deste Sr. Fran
Soares Júnior. Ele declara:]
Pelo presente instrumento público de declaração, no pleno gozo de minhas faculdades mentais, na condição de Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Amapá, venho tornar
público que, na condução do meu processo
de afastamento da Presidência desta Casa de
Leis, adotei expedientes não convencionais que
consistiram em adulterar documentos contra
a pessoa do Deputado Estadual João Jorge
Goulart Salomão de Santana, como forma de
vinculá-lo a falsos ilícitos relativos ao uso dos
recursos desta Casa.
A presente declaração tem por objetivo esclarecer, invalidar ou substituir toda e qualquer
documentação que venha a ser apresentada
nos termos de que trata a presente declaração, mais especificamente, no que concerne
a desmentir toda e qualquer denúncia falsamente proferida contra a pessoa do Deputado João Jorge Goulart Salomão de Santana,
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envolvido no afastamento de minha pessoa da
Presidência desta Casa.
A presente declaração é verdade e dela dou fé
pública, estando apta a produzir seus efeitos
legais junto a terceiros e aos Poderes Constituídos.
Macapá, 09 de março de 2000.
Fran Soares do Nascimento Júnior
Presidente da Assembleia Legislativa
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Eu queria,
caro Senador Capiberibe, aqui ao lado do Senador
Randolfe, e diante do Presidente Paulo Paim e dos
colegas no plenário, queria aqui prestar a minha mais
absoluta solidariedade a V. Exª e ao Senador Randolfe. Conheço bem a luta dos senhores, de V. Exªs no
Amapá. Conheço bem as vitórias que lá não bastam
nas urnas, têm que ser nos tribunais, têm que ser na
opinião pública, têm que ser no pós-eleitoral e fiquei
estarrecido de ver que, mais uma vez, se levanta contra V. Exª, Senador Capi, um esquema no sentido tentar atingir aquilo que V. Exª tem como poucos homens
públicos nesse País, dignidade e princípios éticos.
Estendo essas afirmações ao meu colega Randolfe
que está aqui. Estão vítimas dessa situação toda. Veja,
Sr. Presidente, o Senador Capiberibe e, amigos todos
da Imprensa que estão vendo, o Senador Capiberibe
acabou de ler um documento assinado pelo então
Presidente da Assembleia, o mesmo que tenta forjar
uma denúncia contra ele, contra o Senador Randolfe.
Ele registra em cartório que ele usou de artifício, de
artimanha, de falsidade para incriminar uma pessoa,
ele estava ali tirando tudo o que havia dito e que aquilo
que ele tinha declarado, que ele tinha falado, não tem
validade nenhuma e ele faz um registro em cartório.
Agora, ele repete as mesmas denúncias que ele fez,
lá atrás, contra o Senador Capiberibe e o Senador
Randolde. Eu acho que o lamentável é que por conta
de atitudes assim é que o Brasil vai convivendo com
situações que tendem a nos levar a um nivelamento
por baixo. Eu só faço este aparte aqui porque sei que o
povo do Amapá conhece a história de V. Exª, Senador
Capi, e a do Senador Randolfe. O Senador Randolfe
é um dos mais brilhantes Senadores que esta Casa
ganhou. O Senador Randolfe é um lutador aqui pelo
povo do Amapá, pela Amazônia, pelo Brasil, pela ética. É uma pessoa honesta, ética e decente. Aí vem
político de quinta categoria, comprovadamente corrupto, envolvido em esquemas, sendo braço de crime
organizado, atingir a honra de quem tem honra. Quer
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dizer, pessoas sem honra se utilizam das facilidades
que temos hoje de acesso a novas mídias para atingir pessoas que o que tem na vida é a honra. Então,
presto minha solidariedade, Senador Capi. Estou certo de que estamos diante de um caso de polícia, não
de política. E um cidadão como esse tem de prestar
contas à Polícia pela bandidagem que anda fazendo
contra pessoas de bem, como é V. Exª, Senador Capi,
e o Senador Randolfe.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Capiberibe...
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senador Capiberibe...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Capiberibe, a Presidência...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Senador Rollemberg e Senador Randolfe Rodrigues,
eu gostaria só de concluir a leitura da carta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Capiberibe, quero dizer que lhe vou dar o
tempo necessário e que as palavras do Senador Jorge
Viana são também a fala deste Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador Paim.
Obrigado, Senador Jorge Viana.
Eu gostaria só de concluir, porque mais dois nomes foram indicados pelo Senador Randolfe Rodrigues
na sua carta:
– Moisés Souza: ex– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, também afastado da presidência por corrupção,
responde na Justiça por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato, falsidade
ideológica, fraude em licitações, corrupção
passiva e falsidade documental, dentre outros
delitos. Recebeu irregularmente R$139.594,71
em diárias nessa Legislatura.
– Edinho Duarte: Deputado Estadual, assim
como Moisés Souza, responde na Justiça por
formação de quadrilha, lavagem de dinheiro,
peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações, corrupção passiva e falsidade documental, dentre outros delitos. Recebeu irregularmente R$213.149,97 em diárias nessa
Legislatura.
Por aí é possível verificar que a intenção dos
“denunciantes” é arrastar para a lama onde se
encontram seu adversário político e principal
denunciador.
Informo, ainda, que todas as medidas judiciais
cabíveis estão sendo por mim tomadas em
relação àqueles que me caluniam.
Senador Randolfe Rodrigues

414

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Concedo-lhe um aparte, Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Capiberibe, eu queria cumprimentar V. Exª. Eu
já tinha utilizado a tribuna na semana passada, mas
quero completar as informações de V. Exª, inclusive
com a leitura da carta que foi lida por V. Exª neste momento. Na verdade, Senador Capiberibe, trata-se de
uma busca de salvo-conduto do crime organizado no
Amapá. É isso. Qual o melhor mecanismo de salvo-conduto para eles? Colocar todos na lama emporcalhada que eles frequentam. As acusações não batem
com os fatos, pelos depoimentos que existem, inclusive, de parlamentares que eram oposição ao senhor
na época. E não batem com os fatos da razão. Eu era,
com muito orgulho, base do governo de V. Exª naquele
momento. Não há como sustentar isso! O que o denunciante se esquece de falar é que ele foi enfrentado por
nós desde o dia em que tomou posse na Presidência
da Assembleia Legislativa. O que ele não coloca no
dossiê dele são matérias como a do Jornal do Dia da
época. Na época, foi dito que “Randolfe vence questão
judicial contra o aludido denunciante”. Na época em
que ele disse que nós recebíamos recursos indevidamente, nós íamos à Justiça para garantir o pagamento
de salário, que ele se negava a pagar para aqueles
parlamentares que eram oposição a ele. Foi devido à
atuação do seu governo, Senador Capiberibe, e devido
à atuação que tivemos na Assembleia que esse senhor
foi indiciado pela CPI do Narcotráfico, por envolvimento com tráfico de drogas. Foi devido à nossa atuação
que o senhor e eu, na época, fomos ameaçados de
morte e tivemos de andar com segurança, devido ao
esquema criminoso orquestrado, naquela época, por
esse senhor. Na verdade, o que buscam, repito, é um
salvo-conduto, porque o esquema criminoso da época
não foi desmontado. Aliás, nos anos seguintes, quando
terminou o seu governo, esse esquema se fortaleceu,
resultando na Operação Mãos Limpas da Polícia Federal, que levou boa parte deles para as celas penitenciárias da Polícia Federal, para as celas penitenciárias
da Papuda, aqui, em Brasília. Esses senhores foram
novamente enfrentados por nós agora, recentemente,
quando V. Exª e eu apoiamos as ações do Ministério
Público Estadual e do Ministério Público Federal para
afastar o corrupto Presidente da Assembleia Legislativa, Sr. Moisés Souza. Eles foram enfrentados por nós
agora. E eles tentaram caluniar – pasmem! – o Ministério Público. Na verdade, isso está esclarecido. Nós
mesmos fomos à Procuradoria Geral da República na
semana passada e solicitamos ao Procurador-Geral
da República a investigação. Amanhã, eu terei acesso
ao meu sigilo bancário, da Caixa Econômica Federal
e do Banco do Brasil, que comprova a inexistência de
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qualquer acusação, e receberemos também os documentos da Assembleia Legislativa. Além disso, solicitei
perícia nos documentos. O vagabundo, bandido, caluniador vai responder na Justiça por mais um crime,
agora por calúnia e difamação. Pouca diferença fará
para ele, visto que alguém que foi indiciado por tráfico
de drogas, ameaça à integridade física de pessoas,
corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e formação de quadrilha pouco vai se preocupar com calúnia,
injúria e difamação. De qualquer forma, terá mais um
processo para responder. Por fim, Senador Capiberibe, trata-se de uma ofensiva do crime organizado do
Amapá. Advirto o crime organizado do Amapá: não
passarão, vão perder mais essa e não nos vão levar
para chafurdar no esquema emporcalhado da lama da
corrupção que eles, lamentavelmente, movimentaram
no Amapá durante anos. Que fique claro que o tempo
da corrupção, dos desmandos e do comando do crime
organizado nas coisas públicas do Amapá acabou!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador Randolfe.
A estratégia dos políticos desonestos é colocar
todos na vala comum, para que não haja salvação,
para que não haja esperança. Faço este alerta para
quem está nos ouvindo, para os aqui presentes: essa
é uma estratégia muito comum, colocam todos na podridão, chafurdando na lama, para que não haja nenhuma diferença.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Senador Capiberibe, Senador Randolfe, eu quero
lhes dizer que V. Exªs nem precisariam perder tempo
trazendo explicações sobre essas mentiras que estão
sendo reproduzidas em alguns veículos de comunicação. O Senado Federal e o Brasil conhecem V. Exªs, têm
acompanhado a trajetória de V. Exªs. Senador Capi, com
convicção, sabemos que V. Exª, entre os políticos das
últimas gerações, foi o político mais injustiçado deste
País. É um homem íntegro, correto, honesto, que fez
um grande governo, que iniciou um processo histórico
de transparência nas contas públicas e que teve seu
mandato cassado porque teve a coragem de enfrentar
o crime organizado em seu Estado. Agora, nós todos
acompanhamos a trajetória brilhante do Senador Randolfe e compartilhamos dessa mesma opinião, de que
é um jovem político correto, honesto, promissor. Já naquela época, eu acompanhava também o desempenho
do então Deputado Randolfe, ameaçado de morte, naquela época, pelo enfrentamento ao crime organizado.
Mas V. Exªs têm de se acostumar. Efetivamente, isso
é o que acontece com aquelas pessoas destemidas
que se dispõem a enfrentar o crime organizado. O que
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V. Exªs estão fazendo – e fazem muito bem – tem o
apreço da população brasileira, a admiração da população brasileira e o reconhecimento da população
do Estado do Amapá. Portanto, Capi, nem vou usar
a palavra “solidariedade” para me dirigir a V. Exª e ao
Senador Randolfe, porque V. Exªs não precisam de
solidariedade. Apenas quero registrar aquilo que parte do Brasil já sabe e que o Brasil todo precisa saber:
esse é o preço que dois Senadores que combatem o
crime organizado pagam pela coragem e pelo destemor de fazê-lo. Portanto, receba aqui a manifestação
do nosso apreço, da nossa admiração, tanto V. Exª,
que é uma referência dentro do PSB, como também o
Senador Randolfe, que tem trilhado um caminho que
honra muito o Senado brasileiro.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador Rollemberg. Eu queria lembrar que,
em 2004, nós tivemos de expulsar um representante
do crime organizado que andava de crachá dentro do
plenário desta Casa. Tão acintoso era o cerco contra
nós, que eles vinham aqui para dentro. Digo isso, para
que não nos esqueçamos do que vivemos.
E o Senador Randolfe foi forjado nessa luta, no
combate, no confronto com esse tipo de gente. Por
isso, está sofrendo os constrangimentos que vive hoje.
Senadora Lídice da Mata, concedo-lhe o aparte.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senador Capiberibe, eu me coloco ao lado de V. Exª e do
Senador Randolfe em mais essa batalha. Aliás, eu tive
a oportunidade de ir ao Amapá diversas vezes durante
o seu governo, para acompanhar sua luta, sua resistência ao crime organizado naquele Estado, sua resistência às práticas de corrupção. Não é à toa que, hoje,
nós vemos a reviravolta que está sendo feita na política
do Amapá, porque o povo não concorda com a prática
dessa gente. Mas o desespero deles, o desespero de
saber que não é possível mais fazer o que faziam antes no Amapá, é que justifica essas ações. Portanto,
V. Exª nunca deixou de ter ao seu lado a Bahia, o seu
Partido na Bahia e também diversos outros partidos
progressistas da Bahia, quando, por diversas vezes,
estivemos a denunciar as perseguições vividas por V.
Exª naquele Estado. Com firmeza de posições políticas
e ideológicas, V. Exª sempre as enfrentou. E, agora,
a tentativa de colocar nesse mesmo barco de nódoa
e de práticas corruptas V. Exª e o Senador Randolfe
poderia até ser engraçada, não fosse a tragédia que
atinge o povo do Amapá com a presença na política
dessas figuras. Muito obrigada.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senadora Lídice.
Com a palavra, o Senador Valadares.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Capiberibe e Senador Randolfe Rodrigues, quero crer que essa campanha difamatória é
uma arma utilizada pelos seus adversários na tentativa
de contê-los na luta que, juntos, V. Exªs empreendem
para alterar os mecanismos de corrupção, de violência
e de ameaças utilizados por aqueles que os acusam
através de notas falsificadas inseridas nas redes sociais, conforme comprova a carta divulgada pelo Senador Randolfe Rodrigues. Não é de agora que V. Exª,
Senador Capiberibe, vem sofrendo em consequência
dessa luta. Não desista V. Exª, tampouco Randolfe Rodrigues! Essa é uma luta sã, é uma luta que conta com
a sociedade do Amapá e com o beneplácito de todos
os Senadores que honram esta Casa. Por isso, a minha solidariedade e o acompanhamento diário desse
assunto, porque, se for necessário, instalaremos uma
comissão de Senadores para averiguar pessoalmente essas perseguições e essas ameaças de que são
vítimas V. Exªs.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Obrigado, Senador Valadares. Muitíssimo obrigado.
Em seguida, falará o Senador Aloysio Nunes.
Passo a palavra ao Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador
Capiberibe e Senador Randolfe, eu não poderia deixar,
neste momento, de levar minha palavra de solidariedade
aos dois companheiros, aos dois colegas Senadores.
V. Exª, Senador Capiberibe, tem uma história que o
Brasil inteiro conhece. Nós o conhecemos, conhecemos sua conduta, seu caráter, seu compromisso com a
democracia. Fez parte de um momento histórico deste
País. Portanto, o Brasil inteiro conhece sobejamente
suas ações e seu caráter. Da mesma forma, a história
do Senador Randolfe todos nós a conhecemos. Assim,
levo aqui minha palavra e minha solidariedade e refuto
peremptoriamente qualquer leviandade que, por acaso, estejam levantando contra dois Senadores que são
exemplo nesta Casa. Vai aqui a minha solidariedade
para V. Exª e para o Senador Randolfe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado, Senador.
Concedo o aparte ao Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu caro Senador Capiberibe, quando eu tive
conhecimento das torpezas espalhadas contra V. Exª e
contra o Senador Randolfe Rodrigues, eu me lembrei
de muitos anos atrás, quando V. Exª foi Governador
outra vez, e eu trabalhava com o Presidente Fernando Henrique na Secretaria-Geral da Presidência da
República. Era o mesmo esquema. Eu sei da luta que
V. Exª travou para quebrar um grupo poderoso, um
grupo em que se misturavam interesses políticos com
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crimes. Eu sei da coragem com que V. Exª o enfrentou.
E, agora, eles voltaram à carga. V. Exª pode ficar absolutamente tranquilo. Todos nós sabemos que V. Exª é
rigorosamente um homem de bem, assim como essa
jovem revelação para nós da política brasileira, que é
o nosso querido amigo e companheiro Randolfe Rodrigues. Tenha V. Exª e também o Senador Randolfe
Rodrigues a minha total e integral solidariedade para
o que der e vier!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, mas não quero
deixar de dizer que uma das maiores satisfações da
minha vida política é ver o Amapá neste momento
com três lideranças políticas jovens: o Senador Randolfe Rodrigues, que representa o nosso Estado aqui
com brilhantismo; o Governador Camilo Capiberibe;
e o Prefeito de Macapá, Clécio Vieira. Os três têm 40
anos, os três foram forjados na luta, os três têm uma
história, mesmo sendo tão jovens. Essa é a minha
grande satisfação.
Por isso, há essa reação. Eles sabem que esses
jovens vão dar continuidade ao modelo novo de fazer
política, fazendo as transformações de que a sociedade
precisa. E é por isso que eles estão se aglutinando e
voltando a atacar. Mas, desta vez, diferentemente daquele período em que me cassaram o mandato, em
2005 – naquela época, eu estava isolado –, hoje nós
temos dois Senadores nesta Casa, nós temos o Governador, nós temos vários Deputados Federais. E o
Brasil mudou muito, há muito mais transparência hoje.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que há uma coisa que me constrange: ver um lixo como esse dossiê
ser encaminhado ao Procurador-Geral da República
pelo Presidente do Senado, sem que ao menos o Senador Randolfe Rodrigues e eu tivéssemos conhecimento de que a Casa faria isso. É a primeira vez, na
história desta Casa, que se encaminha uma denúncia
à Procuradoria Geral da República. É verdade que
nós fomos opositores ao Senador Renan Calheiros,
mas confesso que jamais me passou pela cabeça que
algo assim pudesse ocorrer, havendo nesta Casa uma
Corregedoria, onde nós podemos ser ouvidos. Tenho
a convicção de que, depois de mostrar uma declaração como essa, em que o signatário desse dossiê se
assume como falsário, isso não poderia ir mais longe,
teria, sim, de ir para a cesta do lixo. Esse dossiê só
merece um lugar: a cesta do lixo. E era o que o Presidente desta Casa deveria ter feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
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cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Capiberibe, que
tive o privilégio de apartear.
Queria convidar para fazer uso da palavra, já que
o Senador Ivo Cassol não está presente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Serei bem breve.
Em relação ao último aspecto aqui destacado pelo
Senador Capiberibe, tivemos conhecimento de que
o Presidente encaminhou para a Procuradoria-Geral
da República. Nós mesmos tínhamos nos antecedido
em relação a esses fatos, mas quero exultar, emular,
parabenizar o Presidente por esse procedimento no
sentido de acreditar que isso passa ser agora um procedimento na Casa.
Acho que nós, como somos homens da República... Há um princípio constitucional que diz que
qualquer um é inocente até que se prove o contrário,
mas eu sempre digo que esse princípio não vale para
homens republicanos. Qualquer acusação sobre nós
merece o mais radical esclarecimento por parte das
instituições. O Presidente o fez, nós já o tínhamos feito
e tenho certeza de que todos esses fatos serão esclarecidos o quanto antes.
Aliás, não vamos alongar isso. Esta semana,
esses fatos serão esclarecidos, só que em relação ao
procedimento. Espero e quero acreditar que esse seja,
a partir de agora, um procedimento a ser adotado uniformemente por parte da Casa.
Obrigado pela condescendência, Presidente Jorge Viana.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu é que agradeço a V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.
Peço desculpas à oradora que está na...
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me incorporar ao pronunciamento do
Senador Randolfe, primeiro, por estranhar essa agilidade, a rapidez com que agiu a Presidência da Casa
ao encaminhar à Procuradoria – Geral da República
(PGR) petição contra os dois Senadores do Amapá:
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Senador Randolfe e Senador Capiberibe. Essa prática deve, obrigatoriamente, a partir de agora, se tornar
uma rotina da Mesa. Eu confio muito em V. Exª como 1º
Vice-Presidente do Senado para que qualquer denúncia que chegar aqui seja encaminhada ao Supremo,
à Polícia Federal, ou ao órgão competente, para que
sejam adotadas as providências, dentro de 24 horas,
como fez o Presidente do Senado, Renan Calheiros.
Assim, essa prática hoje inusitada passa a ser regra. O
que o Presidente fez com relação aos dois Senadores
é uma mudança de comportamento, mas vamos ver
se essa mudança perdura ou se ela foi apenas e tão-somente com relação aos dois Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra a Senadora Angela Portela, pelo
tempo regimental de 10 minutos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, também
quero aqui demonstrar a minha solidariedade aos dois
Senadores do Amapá, Randolfe e João Capiberibe,
dois grandes Senadores que muito honram o povo do
Amapá e o povo brasileiro.
Saibam, queridos Senadores, que aqui há um
reconhecimento do sério trabalho, da conduta digna
de cada um de vocês.
Então, quero aqui registrar a nossa solidariedade, o nosso carinho e o nosso respeito à conduta de
vocês como Senadores da República do nosso País.
Sr. Presidente, eu queria também aqui falar sobre o plano que foi divulgado, semana passada, pela
Presidenta Dilma, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania
(Plandec), que representa uma nova e moderna política de Estado em defesa do consumidor brasileiro.
Voltado para a regulamentação e modernização
das relações de consumo no País, o Plano tem os
objetivos de engajar os Ministérios em uma política
favorável à defesa do consumidor, fortalecer a legislação, premiar as boas práticas e, primordialmente,
punir práticas abusivas de fabricantes, prestadores de
serviços, lojas e empresários.
Atento ao setor de telefonia, campeão de reclamações nos Juizados Especiais de todo o País, o
Plano também deverá regulamentar as relações entre
as operadoras de telefonia e os milhões de consumidores brasileiros. A medida, embora ultranecessária,
já passou do tempo de ser adotada. No mês passado,
em apenas dez dias, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou cinco vezes a operadora
Oi por infrações ao Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU).
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No despacho da agencia reguladora, o principal
motivo é o descumprimento de metas de qualidade na
prestação dos serviços, especialmente na telefonia fixa.
Somadas, as multas aplicadas pela Anatel às empresas
Telemar Norte Leste e Brasil Telecom, integrantes do
grupo, chegam a R$96 milhões. As filiais da Telemar
Norte Leste punidas foram as dos Estados do Rio de
Janeiro, do Amapá e da Bahia. Da Brasil Telecom as
filias punidas são as de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Distrito Federal e de Goiás.
O Norte do País, onde residem quase 15 milhões
de habitantes, é hoje a região que tem a menor densidade de banda larga do Brasil. Naquela região, há
Estados que, podemos dizer, vivem uma situação de
plena exclusão digital. Cito claramente Roraima, meu
Estado, onde os consumidores sofrem com a má qualidade dos serviços de telefonia fixa e móvel prestados
à população.
Desde que me tornei Senadora, uma de minhas
primeiras providências foi pedir ao Ministério das Comunicações a inclusão dos Estados da Amazônia como
prioridade no Plano Nacional de Banda Larga, compromisso que, aliás, foi firmado na mesma Comissão
de Ciência e Tecnologia deste Senado pelo Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo.
Em Roraima, não bastasse a luta que tivemos de
travar para conseguir incluir o nosso Estado no Plano
Nacional de Banda Larga, a população consumidora
dos serviços de telefonia fixa e móvel sofre tanto com
a má qualidade dos serviços prestados como com os
preços neles praticados.
A Oi, operadora que utiliza a rede de fibras óticas
da Eletronorte, entre Santa Elena (Venezuela) e Boa
Vista, nossa capital, para ofertar banda larga em nosso
Estado, explora o serviço de Internet banda larga em
condições de monopólio. Nessa condição, a operadora aplica valores abusivos. Não foi por menos que a
Anatel manteve multa de R$10 milhões, aplicada à Oi
pela venda casada de planos de Internet com outros
serviços de telefonia.
Análise feita pelo Conselheiro Marcelo Bechara
e disponível no site da Anatel mostra, de forma documentada, que os preços cobrados pela Oi para planos
que se limitam à Internet são mais caros que os praticados nos chamados “combos”.
Esse, infelizmente, não é um caso isolado no Estado. O Ministério Público Federal em Roraima também
ingressou com pedido para que a Justiça Federal reconsiderasse decisão que indeferiu pedido de liminar
em uma ação civil pública ajuizada contra a operadora.
Conforme constatou o Ministério Público, a precariedade do serviço de banda larga em Roraima deve-se,
exclusivamente, a decisões empresariais da Oi.
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Todo esse estado de deficiências na expansão
do Plano Nacional de Banda Larga, particularmente
na Região Norte, é do conhecimento das autoridades
que lidam com essa área.
Eu mesma tenho denunciado, nesta tribuna, o
sofrimento por que passam milhões de consumidores daquela região, apesar de todas as iniciativas do
Governo Federal para implantar esse plano no País.
Essa operadora, que na nossa região cobra tão
alto por tão pouco, igualmente não cumpre com contratos assinados e muito menos se mostra preocupada
em oferecer um serviço amplo e de melhor qualidade
para a população. Em Boa Vista, por exemplo, o pacote de 600kB por segundo custa R$39,90. O de 1MB
custa R$54,90, mais caro do que em qualquer Estado
do nosso País. Já o de 5MB é R$89,90. Trata-se de
um valor bem acima do que foi combinado por meio do
Plano Nacional de Banda Larga, que seria de R$35,00,
sem isenção do ICMS, por 1MB.
Como já denunciei aqui, objetivando atender o
mercado de Manaus, a operadora fez entendimentos
com a Eletronorte para usar as fibras óticas da linha
de Guri, da Venezuela até Boa Vista. O mesmo não foi
feito com relação ao público consumidor de Roraima.
Há algum tempo, embora a Oi tenha anunciado
a ampliação dos serviços, com mais estrutura para
cobrir os 15 Municípios de Roraima, ainda assim, em
todo o Estado, apenas cinco Municípios têm acesso
à banda larga, mesmo assim, de forma precária, com
preços altos e cobertura deficitária.
Segundo a Telebrás, a previsão do Plano Nacional de Banda Larga para 2012 era a de que apenas a
capital seria incluída. E, por meio da Oi, somente os
Municípios de Mucajaí e de Caracaraí seriam incluídos.
Rorainópolis, o segundo maior Município do Estado, é
o único que estava no Plano Nacional de Banda Larga em 2011. E a previsão de meta é de apenas dois
Municípios a mais: um pela Telebrás e dois pela Oi.
Em 2009, havia em Roraima 2,4 mil portas de
Internet banda larga. Em 2011, esse número passou
para 13 mil, e a meta para 2012, muito tímida, era de
apenas 7 mil portas de acesso à Internet. Somente na
capital, Boa Vista, há 70 mil domicílios localizados em
mais de 50 bairros, e, de acordo com a operadora Oi,
haveria a expansão de apenas mais 7 mil portas de
banda larga, em 2012.
Sr. Presidente, vale destacar que formalizei, junto
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, pedido de informações acerca dos financiamentos e incentivos recebidos pela Oi, suas subsidiárias e coligadas, diretamente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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Com base na Lei da Transparência, o Ministério me encaminhou nota do BNDES que mostra que
essa operadora recebeu cerca de R$9,5 bilhões, que
garantiam, entre outras, a expansão de infraestrutura
de rede e de tecnologia da informação, assim como a
expansão e atualização tecnológica da rede de telecomunicações fixa, programadas e, enfim, para melhorar
os serviços prestados.
O Procon de Roraima, que diariamente recebe
em média 50 reclamações de consumidores, revelou
que 30% de todas as reclamações feitas ao órgão estadual referem-se a queixas de consumidores que tiveram problemas com a má prestação de serviços das
empresas de telefonia que operam no Estado.
De acordo com a Promotoria do Consumidor de
Roraima, as telefônicas também lideram a lista...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – ...
de reclamações feitas no Ministério Público.
Tanto no Procon como na Promotoria, as telefônicas são seguidas pelas empresas do sistema financeiro e de cartão de crédito, assim como bancos
e financiadoras.
É nesse cenário, Sr. Presidente, de práticas abusivas, que a medida do Governo Federal de criar o Plano Nacional de Defesa do Consumidor poderá servir
de alívio à angustia de uma legião de consumidores
brasileiros. Estes, como sabemos, sem ter como resolver problemas na compra de produtos e serviços, por
meio de órgãos de defesa do consumidor, terminam
por recorrer à Justiça.
A decisão de adotar um plano nacional para garantir os direitos dos consumidores é uma das mais
importantes iniciativas do Governo, no sentido de proteger a cidadania dos consumidores, melhorando as
relações entre o comércio e a clientela.
E olha que essa clientela não é pequena! Estudo
do Ipea e do Conselho Nacional de Justiça revelaram
que, no ano passado, chegou a 567.487 o total de processos registrados...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
... somente nos Estados do Rio de Janeiro, Ceará e
Amapá por consumidores que recorrem aos Juizados
Especiais Cíveis, comumente chamados de Juizado
de Pequenas Causas.
Sr. Presidente, queria só mais um tempinho para
concluir.
A escolha do estudo por esses três Estados da
Federação se deveu ao fato de serem eles os que
mostram que a maior parte das ações registradas está
relacionada aos direitos do consumidor. Mas, mesmo
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muito alto, o número de processos acima referidos não
reflete a real demanda dos consumidores brasileiros
que são lesados a todo minuto, em seus direitos. Em
muitos casos, ainda que a decisão seja favorável aos
consumidores, a indenização não cobre os danos emocionais, morais e financeiros sofridos pelos envolvidos.
Fato é que a maioria dos consumidores, em vez
de fazer valer seus direitos, acaba sempre por arcar
com os prejuízos causados por práticas danosas do
comércio. O plano nacional lançado semana passada
tem também a relevante iniciativa de reforçar e apoiar
estruturas que já atuam na proteção do consumidor,
como é o caso dos Procons, que poderão determinar
medidas corretivas, restituições de cobranças indevidas e devolução de produtos.
A apresentação, em forma de uma política de
Estado, de medidas dirigidas à proteção dos milhares
consumidores brasileiros exige uma forte parceria do
Poder Executivo com o Legislativo e o Judiciário.
O projeto, Sr. Presidente, tem também a finalidade
de reforçar o papel dos quase 700 Procons existentes
em 292 Municípios do País, que podem, entre outras
sanções, aplicar, de forma tranquila, advertência, cassação da licença, fechamento de estabelecimentos e até
multas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
O projeto também visa tornar mais rígida a fiscalização sobre as empresas que abusam dos seus
clientes e aumentar a multa por desrespeito aos direitos do consumidor.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Concluindo, Sr. Presidente, a intenção do Governo é
reduzir significativamente os conflitos no Judiciário e
estimular o mercado a melhorar os serviços prestados
às clientelas de áreas como a telefonia fixa e móvel,
os bancos comerciais, os serviços de cartão de crédito
e a área financeiro.
No dia dedicado ao consumidor, a Presidenta Dilma também assinou mais dois decretos: um que cria
a Câmara Nacional de Relações de Consumo e outro
que regulamenta o comércio eletrônico no Código de
Defesa do Consumidor.
Concluindo, faz-se necessário, portanto, que os
três Poderes constituídos se unam e priorizem uma
pauta que diga respeito à proteção dos direitos de
praticamente toda a população brasileira.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Angela Portela,
e leio o Expediente sobre a mesa.

419

Março de 2013

O próximo orador, para uma comunicação inadiável, é o Senador Eduardo Lopes.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu estava fora do plenário,
mas queria me associar às manifestações do Senador Jarbas Vasconcelos, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira e de outros que fizeram uma manifestação
de apoio e solidariedade ao Senador Randolfe Rodrigues e ao Senador Capiberibe. Também, na mesma
linha dos Senadores que me antecederam, quero dizer que essa providência tem que ser uma providência
rotineira e de tratamento igual para todos nesta Casa.
Refiro-me à providência, tomada pelo Presidente, de
encaminhar ao foro competente as denúncias recebidas contra os Parlamentares. Quero hipotecar aos
dois Senadores a minha total solidariedade porque a
questão político-eleitoral, a disputa não pode pressupor
o enxovalhamento da moral e do patrimônio pessoal
de cada Parlamentar.
Então, eu queria fazer este registro renovando a
solidariedade aos dos Senadores e também pedir ao
Presidente que tome igual providência em todos os
casos análogos que acontecerem.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem, se me permite.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não. Pela ordem, Senador Pedro Taques,
pedindo, mais uma vez, desculpa ao orador que está
na tribuna.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu
deixo para depois, em homenagem, porque já está
na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Não, não. V. Exª está com a palavra. Eu já solicitei.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para me associar ao que disse a Senadora Ana Amélia e emprestar
minha solidariedade ao Senador Randolfe Rodrigues
e ao Senador Capi, falando carinhosamente, diante
dessas denúncias. Quero dizer que “pau que bate em
Chico também bate em Francisco”, que essa providência do Presidente do Senado seja em relação a todos
os casos, que nós possamos ser useiros e vezeiros,
termos isso como uma rotina nesta Casa.
Assim, quero cumprimentar o Presidente e dizer
que a rotina é o melhor caminho. Processo, sistema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª e passo a palavra para
o Senador Eduardo Lopes, para uma comunicação
inadiável.
V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco minutos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, obrigado.
Eu quero cumprimentar todos que acompanham
esta sessão.
Antes de mais nada, eu queria me solidarizar
com o povo da cidade de Petrópolis, onde, infelizmente, mais uma vez, tivemos ali uma tragédia devido às
chuvas. Infelizmente, por um lado, mas, por outro lado,
sempre aqui chamamos a atenção para a prevenção,
para a precaução, para que isso não possa acontecer.
Em 2011, a cidade foi palco da maior tragédia
brasileira, quando tivemos 916 mortos. Agora, temos
notícias de que já chega a 21 o número de mortos
dessas últimas chuvas.
Então, solidarizo-me com as famílias. Infelizmente,
nada vai trazer os familiares de volta, mas solidarizo-me
com as famílias dos mortos da cidade de Teresópolis.
Da mesma forma, como fizeram os que me antecederam, solidarizo-me com o Senador Randolfe, com o
Senador Capiberibe, quanto à investigação, para que
tudo possa ser esclarecido.
Mas, o que me traz aqui, para fazer esta comunicação inadiável, é falar a respeito da decisão que foi
tomada pela Ministra Cármen Lúcia, ontem, em relação
à distribuição dos royalties.
Quero lembrar que, na fábula A Nova Roupa do
Rei, de Hans Christian Andersen, a vaidade do monarca
o leva a contratar falso artesão, que lhe promete uma
roupa mágica, linda e, sobretudo, cara, que apenas os
mais sábios poderiam ver. O máximo que a cobiça por
ostentação poderia oferecer. Colocada a vestimenta,
por ninguém vista, pois ela não existia, os elogios foram
unânimes, uma vez que aos súditos e muito menos ao
rei convinha parecerem pouco inteligentes.
Durante o cortejo que se seguiu, a admiração foi
total, mas eis que, do meio da multidão, um jovem grita,
inadvertidamente: “O rei está nu.” Passado um instante
de perplexidade, os ares de erudição são retomados,
e a festa prossegue. Ao rei convinha manter a postura
de sábio; e aos súditos, colher os frutos disso.
Isso é mais ou menos o que se passa no Congresso Nacional com a imposição de se estender a
distribuição dos royalties do petróleo aos Estados não
produtores.
Para alento das consciências e para dar manto
de virtude a uma atrocidade contra os Estados pro-
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dutores, montou-se um espetáculo no qual os personagens se revezam na afirmação da legalidade e da
justiça da medida.
O grito da minoria, em meio à festiva multidão, é
ignorado. Mas eis que agora se levanta um brado vigoroso do outro lado da praça, da sede do Supremo
Tribunal Federal, a denunciar: “O rei está nu.”
O rei está nu, Sr. Presidente!
A lona cai e, diferentemente do que se dá na
fábula, espero que, em vez de esta Casa prosseguir
sua marcha como se nada ocorresse de anormal, a
maioria ceda à necessidade de uma postura política,
democrática e sensata, que cubra a nudez constrangida da ganância indisfarçada. Que de agora em diante
reine a humildade necessária à admissão do erro, a
inteligência e a sabedoria, indispensáveis para encontrarmos, juntos, uma solução reparadora.
Quero também dizer – e faço isto como comunicação inadiável – que, logo após a Ordem do Dia,
voltarei aqui, aprofundando mais a respeito desse assunto tão importante, que várias vezes temos defendido
na tribuna. Aqui continuaremos sempre na defesa do
Estado do Rio de Janeiro e também em favor, é claro,
do Estado do Espírito Santo.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Eduardo Lopes.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
encaminhei à Mesa do Senado, há três semanas, um
requerimento solicitando que, nos termos do Regimento, a Comissão de Desenvolvimento Regional pudesse
ser ouvida e pudesse deliberar a respeito da Resolução
nº 1, de 2013. Essa resolução, Sr. Presidente, trata da
redução das alíquotas de ICMS para 4%.
Essa é uma resolução que está tramitando especificamente na Comissão de Assuntos Econômicos.
Parece-me absolutamente tempestivo e pertinente que
também a Comissão de Desenvolvimento Regional
possa deliberar sobre esse tema, pela capacidade
que essa matéria terá no desenvolvimento regional
dos nossos Estados.
Portanto, apresentei esse requerimento e indago de V. Exª sobre a providência adotada pela Mesa
Diretora em relação a esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Informo a V. Exª que a Mesa recebeu o requerimento de V. Exª, e, como ocorre normalmente, foi
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feito um ofício ao Presidente da Comissão, solicitando
o envio do processo. Até agora, a Mesa não recebeu,
por parte do Presidente da Comissão, o processo que
se junta, como V. Exª requisitou.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço
à Mesa que diligencie às comissões ou à Comissão,
para que todo o processado possa chegar à Mesa, e
o Plenário possa deliberar sobre esse tema, porque
é um tema que tem impacto nos Estados federados,
e não há como a Comissão de Desenvolvimento Regional não deliberar, não opinar sobre um tema de
tamanha relevância.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª tem razão. Vamos atendê-lo, nos termos
regimentais.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não. Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já
são 5h14 da tarde, e nós estamos sem informação
nenhuma sobre a Ordem do Dia.
Há uma série de assuntos importantes na pauta,
como a medida provisória que destina recursos para
a reciclagem de professores, a PEC das empregadas
e dos empregados domésticos e a questão do fundo
de participação. Tudo isso está na pauta. São matérias
que envolvem longa discussão.
São 5h15 da tarde, e nós estamos sem informação. Eu gostaria que V. Exª se manifestasse sobre a
perspectiva da Ordem do Dia de hoje, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Já, já. Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é no mesmo sentido do questionamento feito pelo
Senador Agripino, e para perguntar, em especial a V.
Exª, sobre a Ordem do Dia, dentre outros assuntos,
a votação da nova fórmula de partilha do Fundo de
Participação dos Estados.
Há um substitutivo, um relatório final, apresentado
– chegou agora às nossas mãos; parece-me, chegou
agora às mãos do conjunto dos Senadores –, do Senador Walter Pinheiro. Nós não tivemos, concretamente,
o tempo hábil para o debate sobre esse substitutivo e
sobre os cálculos finais do substitutivo que, em especial, pelo que está aqui apresentado, se reveste de um
prejuízo, notadamente, para os Estados da Amazônia.
Dessa forma, Sr. Presidente, este tema específico, a partilha do FPE, não me parece que nós estamos
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em condições de votar, no dia de hoje. Primeiro, por
uma clara questão regimental. Nós teríamos, Senador
Eduardo Braga, que apreciar, primeiro, o procedimento de regime de urgência e, apreciando o regime de
urgência, nós precisaríamos de pelo menos 48 horas,
conforme prevê o Regimento, para apreciar a matéria.
Por esse conjunto de razões e pela controvérsia
que vejo iminente sobre esse relatório que está aqui,
que é o que chega agora à nossa mesa, me parece
que não é adequado votar a partilha do FPE no dia e
no momento de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência, já, já... Há oradores que pediram
pela ordem, como o Senador Pedro Taques, e aí eu
tento dar uma satisfação, depois de ouvir a todos que
queiram tratar...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Só me permita, meu querido Líder Eduardo Braga, só
para perguntar a V. Exª se há algum pedido de urgência,
em relação a essa matéria, agora, para ser apreciado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas comemorar e lembrar o aniversário da primeira capital do Estado de Mato Grosso: Vila Bela da
Santíssima Trindade. Hoje, 261 anos. Foi capital do
nosso Estado, da antiga província, por 83 anos. Uma
cidade histórica, mas, infelizmente, abandonada pelo
atual Governo.
É apenas para cumprimentar a população desse
significativo Município do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Eduardo Braga, Líder
do Governo nesta Casa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro,
quero esclarecer ao Plenário, e, com certeza, V. Exª
também confirmará logo a seguir, eu fui procurado há
cerca de uma hora e meia pelo relator da Medida Provisória do Brasil Carinhoso, a Medida Provisória 586,
que se encontra em pauta.
O relator comunicou-me, na qualidade de Líder
do Governo, que não se sentiria, hoje, preparado para
concluir o relatório conforme estabelece o Regimento, pedindo, portanto, a aquiescência das Lideranças
para que pudesse fazê-lo no dia de amanhã ou na
próxima semana.
Fiz um apelo a ele para que pudesse ser no dia
de amanhã, tendo em vista que esta Casa está com a
sua pauta trancada em função dessa medida provisória.
Apenas quero esclarecer à Casa que estamos
prontos para votar a PEC conhecida como PEC das
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Domésticas, que trata do direito da trabalhadora que
apoia e ajuda todas as nossas famílias, em nossos
lares, reconhecendo seus direitos trabalhistas, extremamente justa e importante, e, ao mesmo tempo, outras matérias federativas, como é o caso do Fundo de
Participação dos Estados.
Com relação ao Fundo de Participação dos Estados, Sr. Presidente, creio que também deverá constar
à mesa um requerimento de urgência para que esta
Casa possa deliberar. Eu vou apor a minha assinatura e tenho certeza de que outras Lideranças o farão.
Inclusive, a Liderança do nosso Partido, com certeza,
haverá de se manifestar a respeito.
O Senador Eunício Oliveira reuniu a Bancada do
PMDB ainda há pouco, no Senado, e recebeu as delegações da Bancada para que se pudesse manifestar
em torno da Bancada.
Portanto, apenas quero dar esses esclarecimentos, em resposta ao Líder Agripino, que, corretamente,
questiona V. Exª, e há essas questões de caráter e de
ordem regimental com relação ao relator da MP 586,
Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes, Líder
do PSDB na Casa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu não tive oportunidade de reunir a Bancada do PSDB para tratar do projeto de lei relativo ao
FPE e não o fiz, Sr. Presidente, porque eu não tenho
conhecimento do texto final do Relator.
O Senador Walter Pinheiro é um homem diligente,
competente, ouviu muitas pessoas, participou e liderou
uma audiência pública ainda esta semana, agora, e tive
notícias de que o seu parecer, o parecer que ele havia
entregue há três semanas, teria já sofrido algumas alterações em função dos diálogos travados por S. Exª.
Acontece que eu não tenho o texto. Como é que nós
vamos votar um requerimento de urgência sem saber
qual é a proposta exata do Relator Walter Pinheiro?
Então, o apelo que faço a V. Exª é que, antes de
votarmos a urgência, possamos nós Senadores ter
acesso a esse documento. Seguramente, será um documento muito bom porque o autor é muito bom, mas
é preciso sempre, em se tratando dessas questões,
cautela no exame das entrelinhas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência vai solicitar do nobre Relator Walter
Pinheiro que ele possa fazer chegar aos Senadores
a última versão do seu relatório sobre essa matéria.
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Eu queria dizer aos nobres Senadores e Senadoras que o Relator da Medida Provisória nº 586, Eduardo
Amorim, procurou a Presidência e solicitou a compreensão para que a matéria possa ser apreciada no dia
de amanhã, tendo em vista que ele precisa concluir e
fazer ajustes no seu relatório.
Queria também, respondendo aos Senadores
que questionaram sobre a Ordem do Dia, dizer que
tive um encontro com o Presidente da Casa. Ainda há
pouco, eu estava aqui pronto para fazer a Ordem do
Dia, e ele solicitou que pedíssemos ao Plenário, tendo em vista que ele tinha sido chamado para uma audiência na Presidência do Supremo Tribunal Federal,
logo voltaria e faria questão de estar aqui, presidindo
esta sessão que trata de matérias da maior relevância.
Penso, assim, ter esclarecido os questionamentos do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Leio expediente sobre a mesa.
A Presidência designa o Senador João Vicente
Claudino para integrar como suplente a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador Antonio Russo, nos termos do Ofício nº 67, de
2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
A Presidência...
Pois não, Senadora. Só concluindo...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Presidente, diz respeito ainda à matéria do FPE.
Estou aqui aguardando para solicitar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª com a palavra, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu também
penso, conforme já dito por vários Senadores que aqui
se manifestaram, que não há mais como votarmos a
matéria se nós sequer conhecemos o novo relatório.
Eu participei de parte da audiência pública, na
última quinta-feira, e senti não só a preocupação do
Senador Walter, mas de vários parlamentares que lá
estavam.
Mas, diante disso, Sr. Presidente, eu quero encaminhar à Mesa uma proposta. Eu estou aqui com
um requerimento já para colher assinaturas dos meus
colegas parlamentares. Entretanto, eu acho que essa
iniciativa poderia partir da Mesa Diretora.
Foi publicada no Diário Oficial do dia 14 de março
– agora, recentemente –, a Resolução nº 3, de 2013,
fruto de uma reunião da Mesa Diretora e da aprovação possivelmente deste Plenário, que fala das reuniões temáticas. A Resolução prevê a possibilidade de
o Plenário marcar reuniões temáticas inclusive com
pauta da Ordem do Dia. E a iniciativa para marcar essas reuniões temáticas pode partir do Presidente da
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Casa, dos Srs. Líderes que representem um terço dos
Srs. Senadores, ou então da assinatura de um terço
dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras.
O que eu sugiro, nobre Presidente? V. Exª é Vice-Presidente desta Casa e está na direção neste momento, Senador Jorge Viana. Mas que seja um chamamento da Mesa Diretora para que, no dia em que nós
formos votar o FPE, essa seja uma sessão temática,
Sr. Presidente, tamanha a relevância e a importância
desse assunto. E, para que a gente evite assinaturas
de Líderes, assinaturas de parlamentares – e esta ideia
foi uma ideia apresentada pelo Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros, e teve o apoio de todos –,
penso que seria uma grande oportunidade de marcarmos a primeira sessão temática deste Plenário para
debater e votar o FPE, Sr. Presidente.
Fica aqui a minha sugestão a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só subscrevendo a proposta da eminente Senadora
Vanessa Grazziotin.
Acho que é o mais adequado, para nós termos o
tempo necessário para debater essa complexa temática que envolve toda a Federação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exªs têm razão, nós ainda temos algo a resolver.
Eu falei com o Presidente Renan para, ouvindo os
Líderes, estabelecermos as regras para essas sessões
temáticas. Elas precisam também ter regras que estimulem e facilitem o debate, para que não sejam uma
repetição do que nós temos nas sessões ordinárias
da Casa, inclusive nas deliberativas, como temos hoje.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, venho, com fundamento
nos arts. 403 a 405 do Regimento Interno do Senado
Federal, por força do disposto no art. 58, § 1º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 78 e 79 do
Regimento Interno, tendo em vista a resposta da Mesa
Diretora do Senado Federal aos Ofícios n°s 25 e 32,
de 2013, subscritos pelo Senador Gim Argelo, Líder
do Bloco União e Força, assim como em face do que
consta da Nota Técnica emitida pela Secretária-Geral
da Mesa, Drª Cláudia Lyra, e da decisão desta Presidência anunciada em plenário no dia 12 deste mês
de março e publicada no Diário do Senado Federal n°
27, de 13 de março, apresentar a seguinte questão de
ordem para indagar a respeito do cumprimento das providências solicitadas aos líderes partidários pela Mesa
Diretora do Senado Federal com relação à participação
dos Senadores nas comissões temáticas desta Casa
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e requerer da Presidência do Senado, nesse passo,
que sejam oficiados os líderes partidários para que
procedam, imediatamente, à indicação dos membros
das respectivas comissões, como já feito pelo Bloco
União e Força, diante da publicação do recálculo da
proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do Senado.
Assina o Senador Antonio Carlos Rodrigues.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Rodrigues, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero aproveitar a oportunidade para,
respondendo ao Senador Antonio Carlos, esclarecer
que a Mesa já determinou que esses critérios sejam
levados em consideração. Eles já constam nas publicações do Senado Federal e os Líderes partidários já
foram devidamente informados desses novos critérios
para a composição das comissões. É fundamental que
os Líderes tomem as providências. Ou seja, na prática,
encaminho os critérios.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Se os Líderes não tomarem as providências,
o Bloco União e Força não tem como assentar seus
Senadores nas devidas Comissões. Por exemplo, eu
estou designado para duas Comissões, mas, quando
eu chego à Comissão, meu nome não consta da lista.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem razão. Os Líderes que haviam
feito as indicações em função dos critérios anteriores
não retiraram as indicações, o que devem rapidamente fazer. De modo que a decisão da Mesa e dos Líderes, sobretudo, foi no sentido de acolher esses novos
critérios. Só repetindo: alguns Líderes haviam feito
as indicações em função dos critérios anteriores e é
preciso que haja a retirada desses nomes para que
os novos critérios sejam observados em função das
novas indicações.
Não sei se V. Exª entendeu.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Sem revisão do orador.) – No caso de um Líder não retirar a indicação, os 14 Senadores do Bloco
vão ser prejudicados.
Não tenho dúvida de que tem de ser uma decisão
da Mesa, porque o caso não é partidário, mas jurídico.
São quatro Senadores: três que tiveram seus diplomas
cassados e um que renunciou. Não tem cabimento o
nosso Bloco não poder indicar – nós indicamos – e
não participar das devidas comissões.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concordo com V. Exª mais uma vez.
Queria repetir que a Mesa já adotou providências, pôs
em prática os critérios, mas é fundamental que os líderes retirem os nomes que foram indicados a mais.
Eu faço um apelo aos líderes partidários que adotaram esse novo critério para que, por favor, facilitem
a execução dos critérios novos.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Nós vamos aguardar, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um requerimento sobre a mesa.
Peço à Senadora Angela Portela para fazer a
leitura do requerimento.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência
para os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744
e 761, de 2011, e nºs 35, 89, 100 e 114, de 2012, todos complementares, que tramitam em conjunto e que
versam sobre os critérios de distribuição dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 174, DE 2013
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761,
de 2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012; todos complementares, que tramitam em conjunto e versam sobre
os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados – FPE.
Sala da Sessão, de de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, Senador Aloysio, Senador Randolfe...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ..., a minha ideia, a minha sugestão é
deixarmos para votar esse requerimento, como manda o Regimento, logo após a Ordem do Dia e, não
havendo objeção, deixarmos a apreciação dessa matéria para amanhã.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Não, Presidente, permita-me.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Fora do microfone.) – Na semana que vem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento será votado hoje.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– O requerimento, votado hoje, mas a matéria seria
deliberada quando?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção – e faço um apelo para que isto possa acontecer –, nós poderemos
apreciar essa matéria amanhã.
Até faço um apelo, porque essa matéria, como
todos sabem, é urgente. Tivemos uma decisão do
Supremo Tribunal Federal. Não foi possível votarmos
a mudança de critérios no prazo. Depois, houve uma
prorrogação. Então, seria muito importante que votássemos amanhã.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, nós acabamos de conhecer o teor e
o conteúdo do relatório do Senador Walter Pinheiro.
Acho que a matéria é relevante, a matéria é urgente
– V. Exª tem razão –, o Senador Walter Pinheiro, seguramente, fez um trabalho muito esmerado, mas não
podemos pecar por excesso de preciosismo em relação
ao prazo e não fazermos uma avaliação detalhada em
relação a essa matéria, pela capacidade que ela tem
de impactar os Estados federados.
Portanto, parece-me não ser razoável nos comprometermos hoje para votarmos a matéria amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira e Senador Randolfe.
Depois, Senador José Agripino.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
compreendo a urgência, que é objetiva. Não se trata
de uma visão de espírito, é objetiva. Louvo até a atitude de V. Exª em marcar uma data, porque, quando
não se marca data, as coisas vão sendo levadas, vão
sendo postergadas infinitamente.
O meu problema é que não conheço o texto do
parecer que será lido em plenário, pois a matéria não
tem parecer na Comissão. Eu não poderia, Sr. Presidente, me comprometer a votar amanhã sem ter conhecimento do texto. Sabemos que o Senador Walter
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Pinheiro dialogou muito, ouviu muita gente, meditou e
tem hoje um texto não sei se ligeiramente ou muito diferente do texto que apresentou algumas semanas atrás.
De modo que eu pediria a V. Exª, eu sugeriria a V.
Exª e aos Líderes que se votasse essa matéria depois
de amanhã, para termos tempo de dar uma olhada e
estudar, consultar as nossas respectivas secretarias de
fazenda, as nossas assessorias, para que pudéssemos
votar com pleno conhecimento de causa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
Em seguida, Senador José Sarney.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Presidente, tenho três questões. A primeira é a seguinte: estou de pleno acordo
com V. Exª no pressuposto. De fato, é uma matéria que
teríamos até que ter votado no ano passado, porque
o Supremo Tribunal Federal nos concedeu um prazo
até 31 de dezembro. Estamos fora dele.
Mas quero apresentar duas questões. A primeira
é de mérito, Sr. Presidente. Um debate dessa natureza,
um debate delicado – parece-me que, dos três grandes
temas da Federação, royalties, ICMS e FPE, este é o
mais delicado –, precisaríamos, primeiro, ter a presença, aqui, de S. Exª o Senador Walter Pinheiro. Digo isto,
Sr. Presidente, porque, no diálogo que tivemos com o
Senador Walter Pinheiro e na proposta que chegou
agora – reitero: a proposta chegou agora – não está
contemplado o conjunto do que debatemos.
Veja, Sr. Presidente, o princípio do Fundo de
Participação dos Estados, conforme a Constituição
Federal, é garantir o equilíbrio socioeconômico dos
entes federados. A proposta que está aqui, pelo menos a proposta formal que está aqui, contraria esse
princípio, porque prejudica em especial os Estados
da Amazônia – Amapá, Roraima, Acre, Rondônia –,
que são aqueles que, por princípio constitucional, deveriam, inclusive, ser protegidos. Isso é o antônimo do
que debatemos com o Senador Walter Pinheiro. Nós
gostaríamos de ouvir do Senador Walter Pinheiro uma
explicação, gostaríamos de saber se é este o substitutivo final, gostaríamos de saber se serão acatadas
emendas de plenário e qual vai ser o procedimento.
Diante disto, Sr. Presidente, ainda não me sinto à
vontade sequer para votar o requerimento de urgência.
Se for votado, ao final da sessão, o requerimento de
urgência – V. Exª sabe muito bem –, reitero os termos
do Regimento Interno – art. 345, II –, que prevê que,
na segunda sessão deliberativa ordinária... Ou seja,
não poderíamos votar essa matéria sequer amanhã,
mesmo que apreciássemos o requerimento de urgência sobre o acordo da maioria dos Líderes.
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Concluindo, Sr. Presidente, é necessário, então,
como primeiro pressuposto, a presença do Relator aqui,
o que nós não temos. Em segundo lugar, o substitutivo que temos acabou de chegar às nossas mãos. E,
terceiro, para concordar com a forma, temos que ter
um esclarecimento sobre o conteúdo.
Nesse sentido, Sr. Presidente, não vejo condições para apreciarmos esta semana a nova fórmula
de partilha do FPE.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino e Senador José
Sarney.
O Senador Benedito de Lira e o Senador Eunício
Oliveira pedem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que há um fato sobre o qual não paira
dúvida: no dia 31 de dezembro de 2012, a regra de
distribuição do Fundo de Participação se encerrou. O
Ministro Lewandowski, excepcionalmente, baixou uma
resolução concedendo um prazo de 150 dias, a partir
de 31 de dezembro, para que a nova regra fosse definida pelo Congresso Nacional.
Essa história do Fundo de Participação é nitroglicerina pura, mas quem está hoje com a espada de
Dâmocles sobre a cabeça é o Congresso Nacional.
Esse assunto tem que ser resolvido, e nós sabemos,
Sr. Presidente, que esta Casa resolve, e resolve bem,
os fatos quando marca data para resolvê-los, porque
os entendimentos aí se processam por compulsão,
eles passam a ser compulsórios.
Eu assinei o requerimento de urgência por entender que, na hora em que esse requerimento fosse
aprovado, V. Exª marcaria uma data para o Relator
Walter Pinheiro tirar todas as dúvidas, comparecer ao
plenário. E a matéria, assim, passaria a ser a número
um da Ordem do Dia, porque ela é de interesse dos
Estados, dos Municípios e dos Congressistas e tem
data marcada para ser votada. Será votado “sim” ou
“não”! Mas a matéria será votada e será aprovada; por
um voto, será aprovada.
Então, por essa razão é que eu sou favorável a
que o requerimento de urgência seja apreciado, seja
aprovado, para que se marque a data e o calendário
de votação e para que o Senador Walter Pinheiro compareça, para oferecer seu parecer e sua argumentação
e para tirar as dúvidas.
Nós temos um prazo a obedecer: 150 dias. Do
contrário, se não se votar, vai haver um buraco negro,
e não há regra nenhuma para distribuição de Fundo
de Participação nenhum! Isso seria o pior dos mundos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concordo com a sugestão do encaminhamento feita pelo Senador José Agripino.
Senador José Sarney, tem a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero dizer que concordo com o Senador Aloysio Nunes, com
o Senador José Agripino e com o Senador Randolfe
sobre a necessidade que nós temos de votar com a
urgência. Essa matéria é, realmente, como disse o
Senador Agripino, extremamente explosiva. Mais do
que explosiva, ela diz respeito ao equilíbrio federativo. E o Supremo Tribunal nos deu prazo até 31 de
dezembro. Nós não podemos encontrar um acordo de
modo a votar novas regras até 31 de dezembro. O Ministro Lewandowski, atendendo a uma solicitação do
Senado Federal, estendeu esse prazo por mais cinco
meses. Dois meses e meio nós já consumimos sem
fazermos nada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esse prazo vai expirar no dia 27 de junho, Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Então, nós temos ainda de mandar esse projeto para a
Câmara dos Deputados. E a experiência que eu quero
invocar é a mesma do Senador José Agripino: nesta
Casa, se nós não marcarmos um dia, uma data exata, evidentemente nós não vamos chegar a nenhum
acordo, porque sempre é uma matéria de extrema
divergência.
Assim, acho que a melhor solução – V. Exª tem
o Regimento para seguir – é submeter o requerimento
à votação. Se ele for aprovado, nós teremos 48 horas
para votá-lo. Nessas 48 horas, evidentemente, o Relator tem de mandar para o plenário, até amanhã, o seu
relatório, para conhecimento de todos nós.
Então, nós marcaríamos a quinta-feira e iniciaríamos a discussão na quinta-feira. Se ainda não tivermos número suficiente, não votaremos na quinta-feira,
mas já teremos iniciado esse processo, para que isso
seja resolvido.
É a minha opinião, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os raciocínios desenvolvido pelo Senador
Agripino, pelo Senador Sarney são absolutamente verdadeiros. Nós já cometemos um equívoco: durante dois
anos esta Casa não tomou conhecimento, não apreciou essa matéria, que é de fundamental importância
para os Estados brasileiros. Se nós formos procurar
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aqui consenso, não haverá nunca, porque quem tem
mais quer mais, e quem tem menos quer mais. Então,
é muito difícil o consenso.
O Senado terá que se desincumbir dessa tarefa. O regime de urgência não significa dizer que está
definido o processo. Votaremos o regime de urgência
e, amanhã ou depois de amanhã, poderemos apreciar a matéria.
O nobre Senador Aloysio Nunes e o nobre Senador Randolfe são muito inteligentes e podem absolutamente ver o relatório apresentado pelo Senador Walter
Pinheiro. Dentro de uma ou de duas horas, eles terão
conhecimento de tudo.
Então, o que precisamos é não cometer mais o
equívoco de, com a prorrogação dada pelo Supremo
Tribunal... O que podem entender com isso? Se não
apreciarmos, o Supremo Federal vai fazê-lo, e depois
não podemos reclamar, porque a nossa parte nós não
estamos fazendo.
Por isso, Sr. Presidente, como disse o Presidente
Sarney, V. Exª tem o Regimento na mão. Votaremos o
regime de urgência, e será estabelecido o dia, amanhã
ou depois, para que possamos discutir e votar a matéria.
Esse é o caminho, forçosamente, que teremos
que encontrar para que tenhamos a necessidade de
nos desincumbir dessa tarefa, que é de fundamental
importância para a vida dos Estados brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Capiberibe e Senador Eunício Oliveira.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é verdade
que nós deixamos de fazer o nosso dever de casa.
Nós tínhamos um prazo e não cumprimos. Mas é verdade também que nós estamos recebendo o relatório
agora, e esse relatório introduziu algumas mudanças.
Eu já não sei mais o que está aqui dentro do relatório.
Então, o Relator precisa intensificar a sua articulação com as lideranças, para que, votando o regime
de urgência, cheguemos aqui com todos os Senadores.
Se vamos perder ou se vamos ganhar, vamos
ter consciência do que está na proposta do Relator.
Era isso.
Eu espero que intensifiquemos e votemos a urgência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira. Em seguida,
V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para co-
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municar a V. Exª que o PMDB concorda em votar o
regime de urgência pela relevância dessa matéria, e
que cumpramos aqui o Regimento da Casa.
Na quinta feira, nós iniciaremos os debates sobre essa matéria. Se for possível, decorrido o prazo,
votaremos na quinta feira.
Se isso não for possível, o PMDB concorda em
votar essa matéria, pela relevância que ela tem, na
próxima terça-feira.
Acabamos de fazer uma reunião com a Bancada
do PMDB, a que o Senador Walter Pinheiro gentilmente compareceu, tirando as dúvidas existentes dentro
da nossa Bancada. Fizemos os entendimentos necessários, e o PMDB estará pronto para discutir e votar
essa matéria logo após a votação do requerimento de
urgência, cumprindo o prazo regimental de 48 horas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, desculpe-me, mas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, com muito prazer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, nós
necessitaríamos ter esse mesmo debate que o Senador
Eunício anunciou agora, do Senador Walter Pinheiro
com a Bancada do PMDB. Precisaríamos desse mesmo debate com a Bancada do Amapá.
Nós não vamos divergir do regime de urgência, Sr.
Presidente, contanto que essa votação fique para terça-feira. Aí nós já teríamos uma data marcada para isso.
Mas eu quero advertir que a proposta que está
hoje aqui sobre a mesa é uma proposta que prejudica
os seguintes Estados da Federação: prejudica o Estado do Acre, que perde 0,23% do seu FPE; prejudica o
Estado do Amapá, que perde 0,88%; prejudica o Estado da Bahia; prejudica o Estado do Ceará; prejudica o
Estado de Goiás; prejudica o Estado do Mato Grosso,
que perde 0,22%; prejudica o Estado do Paraná; prejudica o Estado do Rio de Janeiro, que, se não perdeu
muito pelos royalties, perde nesta proposta; prejudica
o Estado de Rondônia, que perde 0,37%; prejudica o
Estado de Roraima; prejudica o Estado do Rio Grande
do Sul; prejudica o Estado de Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. E muito prejudica o Estado
do Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Portanto, essa proposta...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, essa tabela certa-
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mente é a que foi publicada na semana passada. Já
está superada.
O parecer do Senador Walter Pinheiro será publicado amanhã, e ele estabelece critérios neutros. Nós
acabamos de ter uma conversa com ele. Não haverá
efetivamente perda nenhuma, e haverá, sim, alteração
do critério que era levado em consideração, a renda
per capita, e passará a ser levado em consideração,
por ser mais justo, por deformar menos, o critério da
renda domiciliar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Permita-me, Sr. Presidente,...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente... Sr. Presidente, só para...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... pode ser que tenha outra tabela, mas essa é a
tabela decorrente deste substitutivo. Essa é a tabela
decorrente deste substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício e Senador José Pimentel.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Só para deixar claro ao Senador Randolfe, que citou
aqui o meu Estado do Ceará, não haverá perda para o
Estado do Ceará. Eu estou com a tabela na mão, e nós
acabamos de discutir essa matéria dentro da Bancada
do PMDB. Então, não haverá perda, pelo menos para
o Estado do Ceará, e a tabela é neutra. Não haverá
perda para nenhum dos Estados brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel, Líder do Governo no Congresso Nacional.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, a proposta apresentada pelo Senador
Walter Pinheiro é uma proposta muito equilibrada.
Ele fez, na última quinta-feira, uma audiência pública
envolvendo três comissões permanentes do Senado
Federal, construiu uma proposta neutra em que todos
os Estados têm como piso o valor recebido em 2012.
E a transição passa a ser de cinco anos, exatamente para dar tempo à construção política mais permanente. E o que acrescer a partir de 2013 leva dois
critérios de distribuição. Um critério é a população e
o outro critério é o que V. Exª externa, que é inversamente proporcional à renda domiciliar.
O que nós queremos fazer hoje é aprovar a urgência e, a partir daí, abrir o grande debate no plenário, porque já esgotamos nas comissões permanentes.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Se há concordância, e tenho a convicção de que, nesta
matéria, qualquer Estado prejudicado vai se levantar
no plenário, por isso é que precisa da neutralidade.
Por exemplo, se prejudicar em um centavo o Ceará,
não há concordância nossa. Aí não tem conversa. Se
puder, nós obstruímos tudo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre isso não tenha preocupação, porque, pelo que eu vi, o critério que está proposto pelo
Senador Walter, Relator da matéria, é neutro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Não tenho, claro. Claro que ele já tem um novo entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – E
se há entendimento de se votar na terça-feira, se todos
concordam, nós aprovamos o requerimento de urgência, de todo mundo. Não vai ter nenhuma divergência.
A única questão é o Senador Walter Pinheiro distribuir aqui a proposta no máximo até amanhã, para
todo mundo ficar tranquilo de que não vai ter o seu
Estado prejudicado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Acho que, nesse caminho, já saímos desse impasse
do requerimento. Já aprovamos o requerimento. Se
houver, fazemos a aprovação por aclamação do requerimento de urgência dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Presidente…
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Só uma pergunta. Amanhã vai estar publicada a proposta do Relator?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta vai estar publicada e nós
vamos votar hoje o requerimento de urgência.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Com a publicação, nós vamos ter uma base única
de discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quando a Mesa propôs nós votarmos
amanhã, eu fiz questão de falar que seria se não houvesse objeção do Plenário. Mas nós votaremos o requerimento e apreciaremos essa matéria na próxima
terça-feira.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Terça– feira! Muito bem, Presidente, é isso!
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Acho que esse é o melhor encaminhamento, o encaminhamento consciente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Está perfeito, Presidente, é isso! Muito bem!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Presidente, eu quero, primeiro, parabenizar V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Parabenizar V. Exª porque foi exatamente por conta da
apresentação desse calendário de V. Exª, para o dia
19, que as coisas andaram. Aqui, se não temos a definição de uma data, vai-se empurrando com a barriga.
Então, eu quero, primeiro, parabenizar.
Segundo, o Senador Walter Pinheiro... O que eu
queria propor, como sugere aqui o Senador Sarney,
eu acho que na quinta, com a publicação, amanhã, já
abrimos a discussão na quinta-feira, para já na terça-feira, não ter argumentação da falta do debate. Eu
acho que se abre a discussão na quinta-feira e, na
terça-feira, a votação. Então, tirando isso, acho que
cabe aqui apreciar o requerimento de urgência.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Determino à Secretaria-Geral da Mesa
que coloque, imediatamente, na Internet, o parecer do
Senador Walter Pinheiro.
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, estou me colocando plenamente favorável ao
requerimento de urgência, porque é um assunto que
requer total empenho dos Senadores, para termos
essa nova regra decidida, porque não podemos ficar
pendurados numa resolução do Supremo Tribunal
Federal nessa questão da redistribuição do Fundo de
Participação dos Estados.
Por outro lado, reafirmo aqui o compromisso assumido pelo Senador Walter Pinheiro no sentido de
que nenhum dos Estados será prejudicado. Colocamos
diversas vezes a questão da importância dos Estados
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são os
mais dependentes dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E o Senador Walter Pinheiro, em
todos os momentos, manifestou essa consciência,
esse entendimento.
Então, eu quero estar tranquilo e tranquilizar todos os integrantes dos Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste no sentido de que não vai haver
prejuízo para esses Estados.
E é muito boa a sua saída no sentido de que
façamos essa votação não amanhã, mas na próxima
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terça-feira, de tal maneira que se possa ter um olhar
sobre a tabela e a total garantia de que nenhum Estado do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste venha
a ser prejudicado nessa redistribuição do Fundo de
Participação dos Estados.
É aquele critério, de princípio, de que os Estados
menos desenvolvidos, aqueles que mais necessitam,
aqueles mais deprimidos em termos de desenvolvimento são os que têm que ter um olhar prioritário nessa
redistribuição do Fundo de Participação dos Estados.
Dessa maneira, estou certo de que vamos construir
a melhor proposta para favorecer principalmente aqueles que mais dependem do Fundo de Participação dos
Estados, que são os Estados mais pobres deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, o Senador Ricardo Ferraço.
Em seguida, ouviremos o Senador Jorge Viana para
começarmos a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
um esclarecimento, Sr. Presidente.
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estou ouvindo V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– O debate que fizemos aqui tem a ver com o requerimento de urgência para os novos critérios do Fundo
de Participação dos Estados. Não há encaminhamento
de regime de urgência para a Resolução nº 01/2013,
que tem a ver com a redução das alíquotas de ICMS.
É isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente isso, Senador Ricardo
Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Esse tema vai seguir naturalmente, nas comissões...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento de urgência é para
que nós possamos apreciar na terça-feira – desde já
fica marcado – os critérios do Fundo de Participação
dos Estados.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – FPE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E não há requerimento de urgência para
que nós possamos apreciar a unificação da alíquota
de ICMS interestadual.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – E quero crer que, se houver, não contará com
o apoio de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida nenhuma. Contará sempre.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jorge Viana e Senador Francisco Dornelles.
Vamos, em seguida, começar a Ordem do Dia.
Temos três projetos de resolução para votar na Ordem
do Dia, dois embaixadores e a PEC dos empregados
domésticos, a PEC que estende aos empregados domésticos e às empregadas domésticas os demais direitos trabalhistas.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria para a
qual estamos votando urgência, um requerimento de
urgência, é uma matéria sobre a qual o Senado, por
deliberação do Supremo, teria de apresentar uma alteração na lei. Esta Casa teve dois anos para apreciar.
Nós estamos aqui com a possibilidade de apreciar
esta matéria, nos próximos dias, sem ter o conteúdo daquilo que vamos apreciar. São contas complexas, e a decisão do Supremo foi por conta dos mecanismos adotados.
Nos repasses do FPE, não se cumpriu a Constituição.
Na Constituição, está bem claro: é um instrumento de construção da Federação, fazendo com que haja
um tratamento diferenciado entre Estados da Federação, para que possa haver uma igualdade, inclusive
com a dinâmica. E é exatamente por não haver essa
dinâmica, aqueles Estados que alcançaram uma situação econômica vantajosa devem sair daquele critério,
para que os recursos diferenciados sigam chegando
aos Estados que mais precisam, especialmente os da
Região Norte e da Região Nordeste.
Fizemos um apelo e tivemos a palavra do Senador Walter Pinheiro de que o ano-base usado seria
2011. A informação que nos está chegando é de que,
na nova proposta, o ano-base é 2012.
De nada vai adiantar querer cumprir uma decisão
judicial do Supremo se nós não levarmos em conta que
esse é um instrumento dos mais eficientes que o País
tem de diminuir as desigualdades regionais entre os
entes da Federação, que são os Estados.
Nós queremos colaborar pela deliberação desta
matéria, mas precisamos, Sr. Presidente, contar com a
compreensão dos demais colegas, representantes dos
outros Estados, para que Estados como Acre, Amapá,
Roraima não saiam prejudicados, porque isso eles já
vêm sendo ao longo de décadas neste País.
Então, peço a V. Exª o tempo necessário para o
entendimento, já que dois anos não foram suficientes.
Estamos perto de um entendimento, mas, principal-
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mente, olhando para os Estados que mais precisam,
porque está estabelecido na Constituição que o FPE
é um instrumento de fazer o fortalecimento da Federação, e não o enfraquecimento dela. Colocar os Estados
menos aquinhoados em uma situação de mais dificuldade é enfraquecer a Federação, e não fortalecê-la.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O encaminhamento de V. Exª será levado em consideração.
Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
dizer a V. Exª e a esta Casa que quero cumprimentar o
Senador Walter Pinheiro pelo grande trabalho que ele
está fazendo, procurando o entendimento. Realmente,
durante um período que vai até 2016, 2017, 2020, o
período que ele fixar, não haverá perda para ninguém
porque os Estados vão receber o que receberam em
2011 e 2012 com a correção pelo IPCA. Entretanto,
vai existir um novo critério. Esse critério vai se aplicar
ao excesso, àquilo que excedeu o valor de 2011/2012,
e vai vigorar a partir de 2016/2017.
Isso é importante, e é preciso que cada Senador
saiba qual vai ser a posição do Estado. Nenhum Senador pode votar no escuro, para, depois da votação,
chegar ao seu Estado e ser informado de que ele votou uma proposta pela qual o Estado saiu perdendo.
Por isso, pediria a V. Exª, Sr. Presidente, porque
é importante que cada Senador saiba o que está votando, pois os números realmente estão contraditórios.
Então, precisamos ver qual é a tabela final do Senador
Walter Pinheiro para que cada um possa se posicionar.
O trabalho é bem feito, até 2016/2021 não há
perda, mas o novo critério, obrigatoriamente, vai trazer
algum ganho ou alguma perda para alguns Estados,
e é importante que cada um saiba qual é a posição
definitiva do seu Estado.
Por isso, acho importante que V. Exª, que vai
presidir esse debate, informe a cada Senador sobre a
proposta final do Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Secretaria-Geral da Mesa já está
orientada a publicar imediatamente, na Internet, o parecer do Senador Walter Pinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, permita-me, por fim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, com muito prazer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Particularmente, Presidente,
não me sinto à vontade. Acho que seria indispensável a
presença do Senador Walter Pinheiro aqui e agora, para
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apreciação desse regime de urgência, notadamente
pelas divergências e dúvidas que S. Exª nosso eminente Ministro e Senador Francisco Dornelles apresentou
agora. Nós temos dúvidas! Nós não sabemos qual é
o que está valendo: se é este que chegou às nossas
mãos agora, se é um outro substitutivo que dizem que
existe, que tem uma nova pactuação, que V. Exª muito bem aponta. Nós não sabemos qual está valendo.
Antes mesmo da votação da urgência, Sr. Presidente, se me permite, não me sinto à vontade e confortável para votar a urgência de uma matéria que não
sei qual é o seu conteúdo final. Seria indispensável
duas coisas: primeiro, o conhecimento; segundo, no
mínimo, a presença aqui do Senador Walter Pinheiro
para esclarecer, de fato, o que vale: se é esta proposta
com a perda dos Estados que acabei de citar, ou se
é o substitutivo, que inclusive V. Exª muito bem citou,
que existe em relação a esta matéria.
Não estou à vontade para votar a urgência sem
esse esclarecimento. Como V. Exª vai apresentar o requerimento de urgência ao final da Ordem do Dia, nós
fatalmente voltaremos a debater o tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Apenas, Sr. Presidente, uma rapidíssima consideração, dada não apenas a complexidade, mas também a importância deste tema.
Tenho feito aqui críticas permanentes e contundentes em relação à falta de liderança do Governo na
discussão dos temas federativos.
Esta matéria, Sr. Presidente, que diz respeito
aos novos cálculos de distribuição do Fundo de Participação, deveria vir ao lado de outras matérias que
têm o mesmo objetivo: o fortalecimento da Federação.
Discutiu-se, na última semana, proposta encaminhada por Governadores da grande maioria dos Estados, propondo, inclusive, um novo cálculo que viesse a
incluir as contribuições na base de cálculo da constituição do Fundo e, obviamente, da sua repartição, temas
como o que diz respeito aos novos critérios de ICMS
nas transações interestaduais, assunto que foi objeto de
uma intensa e profunda discussão, hoje, na Comissão
de Assuntos Econômicos, a própria questão dos royalties, a questão da dívida dos Estados, da Lei Kandir...
Enfim, há um conjunto de medidas que, se houvesse
uma coordenação e uma disposição clara do Governo
de enfrentar esses contenciosos, permitiriam ao Brasil
sair dessa discussão não conflagrado, como nós saímos
da última votação em relação à divisão dos royalties do
petróleo, mas como uma federação mais efetiva.
Portanto, aqui fica um alerta: seria necessário
que houvesse, por parte do Governo, a disposição de
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colocar na mesa cada um desses temas, avaliando
onde estariam as perdas, para que elas pudessem ser
compensadas por eventuais ganhos.
Não tendo havido isso, Sr. Presidente, e assistindo a mais uma omissão do Governo em matérias
tão complexas, é importante nós dizermos que, em
relação aos novos critérios de repartição do Fundo de
Participação, não é plausível, não é razoável, não é
adequado que nós votemos isto açodadamente.
Conforme disse, com muita correção, o Senador
Francisco Dornelles, é preciso que cada Parlamentar,
que cada Senador possa compreender com clareza não
apenas os ganhos ou perdas do seu Estado, do Estado
que representa, mas, efetivamente, o que isso representa
para amalgamarmos, para fortalecermos a Federação
ou para, novamente, vermos a Federação conflagrada
e dividida, o que, parece-me, não tem sido, Sr. Presidente, uma preocupação do Governo Federal até aqui.
Fica, portanto, mais um entre tantos apelos no
sentido de que tenhamos um tempo mais extenso para
discutir esta matéria com a profundidade que ela merece, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu reivindicaria a presença do Relator aqui, para nos ajudar, até
porque votar um requerimento de urgência na ausência do Relator...
O Relator sabia que esse projeto estava na pauta.
Portanto, é fundamental que nós tenhamos a orientação do Relator nesse debate. Vamos ver se o Relator
nos ouve e nos acode neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Nós já determinamos a publicação do parecer
do Senador Walter Pinheiro imediatamente na Internet.
Então, nós vamos ter esse parecer disponibilizado a
partir de agora pela Internet.
A urgência desse projeto – já disseram aqui e
eu queria repetir – se faz pela própria natureza dele e
pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Depois, a
compreensão de que, se nós não marcarmos a data
para a apreciação dos critérios, dificilmente, como esta
é uma matéria que conflita interesses, nós chegaremos a bom termo.
Senadora Vanessa.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, V. Exª
ainda não tinha chegado ao plenário – o Senador Jorge Viana estava na direção da sessão – quando foi dito
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que não votaríamos mais a matéria hoje, porque nos
ressentíamos da falta do relatório e de uma tabela que
não gerasse qualquer dúvida. Com qualquer dúvida sobre a tabela, a votação ficará naturalmente prejudicada.
Mas, Senador Renan, sugeri ao Senador que dirigia a sessão – e o faço a V. Exª – que, no momento em
que fôssemos votar a matéria, pudéssemos transformar
a sessão em sessão temática, como V. Exª propôs e
como o Diário Oficial já publicou na sua edição do último dia 14 deste mês. Toda a sessão seria dirigida ao
debate sobre o FPE, que é uma matéria muito importante, Sr. Presidente. Há anos, essa matéria aguarda
por decisão. Sabemos todos que não é uma decisão
definitiva. O Relator está buscando métodos e mecanismos para se manter a matéria tal como está hoje,
e, daqui a cinco anos, mais adiante, deveremos votar
novamente e, aí sim, trabalhar critérios que sejam mais
permanentes e também mais justos, Sr. Presidente.
Então, quero repetir a V. Exª a sugestão que fiz ao
Senador Jorge Viana, para que tivéssemos um dia diferente. E V. Exª foi quem propôs isso. Poderíamos passar
todo o dia aqui debatendo, inclusive na Ordem do Dia,
somente o FPE e nada mais, porque é uma matéria que
merece não só um profundo estudo, mas também um
debate, para que o Brasil todo possa ficar bem informado acerca do conteúdo da matéria que iremos votar.
Obrigada, Senador Renan.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Senadora Vanessa propõe que, na
próxima terça-feira, haja a primeira sessão de debate
temático sobre o critério do Fundo de Participação dos
Estados (FPE). Não havendo objeção da Casa, nós
poderemos inaugurar essa transformação, essa mudança que o Senado Federal fez em seu Regimento.
Nós poderemos debater a matéria e, ao final, como
prevê o Regimento, votar, deliberar. A Senadora está
propondo que nós transformemos a sessão de terça-feira em uma sessão temática de debate. Aliás, essa
seria a primeira sessão temática de debate, para tratarmos essa questão dos critérios do FPE.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª é proponente
dessa inovação de fortalecimento do debate de grandes temas. Quando eu estava na Presidência, informei
à Senadora Vanessa que os Líderes precisam trabalhar os critérios mínimos de como vai funcionar essa
sessão, onde o debate deve prevalecer. Essa sessão,
certamente, não poderá ser feita da maneira como
trabalhamos ordinariamente na Casa. Então, ainda
temos de resolver os critérios.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que nós podemos fazer, para não
frustrar a iniciativa da Senadora Vanessa, é convocar
a sessão de debate temático para terça-feira e combinar, entre os Líderes partidários, o encaminhamento
para essa específica sessão temática. Acho que nós
poderíamos fazer isso.
Com a palavra, o Senador José Sarney e, em
seguida, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª e,
primeiramente, à Senadora Vanessa desculpas por
discordar. Eu acho que, se não começarmos a discussão desse assunto, nós não vamos chegar a acordo
nenhum, Sr. Presidente.
É preciso cumprir o Regimento e votar o requerimento. Nós temos 48 horas. É o tempo da publicação.
A matéria entra em pauta e, em pauta, poderá levar
uma semana, dez dias, conforme a necessidade. Mas
é preciso começar, Sr. Presidente. Esse é um assunto que nós não podemos postergar mais! Desde dezembro, ele está em pauta, e, agora, nós temos cinco
meses, dados pelo Supremo Tribunal Federal, com o
prazo extinguindo no dia 30 de junho. E ele ainda tem
de ser votado na Câmara dos Deputados. Então, nós
vamos para o caos! Que legislação vai ficar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem razão.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Então, acho que devemos começar. Começar não significa
que se vai resolver nesse dia. A discussão é ampla.
O assunto merece um debate longo. O debate levará
os dias que forem necessários para que esse assunto
seja esclarecido. Mas comecemos!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem razão.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan, na mesma linha do Presidente Sarney. V. Exª
definiu o dia de hoje, a sessão de hoje para que iniciássemos o debate sobre a repartição do Fundo de Participação dos Estados. Acho que nós temos de começar.
Vamos aprovar o regime de urgência e abrir a
discussão.
O Senador Walter Pinheiro tem que disponibilizar
o seu parecer, até para sabermos como e o que debater.
Eu queria também dizer, Presidente Renan, que
é um dever de ofício nosso, do Senado, do Congresso
Nacional, definir, de uma vez por todas, as novas alíquotas do FPE. Já estamos com o prazo definido pelo
Supremo, que nos deu seis meses. Então, temos que
iniciar. O Presidente Sarney tem razão, vai à Câmara
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dos Deputados. Acho que podemos iniciar o debate
logo em seguida da aprovação do regime de urgência.
Eu queria saber de V. Exª, Presidente Renan, da
possibilidade de colocar extrapauta, na sessão de hoje,
os Projetos de Resolução de nº s 60 e 61, de 2010,
que tratam de dois grupos de relação parlamentar do
Brasil com países amigos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, faremos isso com muita satisfação.
Item 1 da pauta...
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Ainda em relação a esse
tema, concordando com os encaminhamentos, tentando, inclusive, construir um consenso nos encaminhamentos e concordando com os encaminhamentos do
Presidente Sarney e da Senadora Vanessa, acho que
podemos fazer uma sessão temática. Concordo que
temos que delimitar um prazo para a votação disso,
mas precisamos do tempo necessário. Temos urgência nisso, temos um problema. Nós não estamos com
o Relator aqui para dar os esclarecimentos que nós
precisamos.
Diante disso, Sr. Presidente, esta é uma proposta
para dialogar com V. Exª e com os Líderes. A minha
proposta seria iniciarmos a sessão temática na terça-feira, dia 26, como se está propondo. Só que a semana
que vem, o dia 26, na terça-feira que vem, é, inclusive,
Semana Santa. É até pecado para alguns Estados,
que vão perder se nós votarmos nesse período. Nós
poderíamos iniciar a sessão temática na terça-feira
que vem e votarmos na terça-feira seguinte, que seria
exatamente no dia 3 de abril.
É a proposta que encaminho a V. Exª, para o
entendimento de V. Exª e para inaugurar o rito da
sessão temática. Parece-me que o rito da sessão temática não poderá ser concluído, encerrado, em uma
sessão apenas.
Então, Sr. Presidente, até em homenagem à Semana Santa e à Páscoa, façamos o início do debate
na terça-feira, mas votemos na terça-feira seguinte.
Isso, no meu entender, contempla, inclusive, o que o
Presidente Sarney muito bem apresentou, de termos
um prazo para deliberarmos sobre o tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta.
Chega à Mesa, dos Líderes partidários, a informação de que não há acordo, não há consenso para
nós apreciarmos o Projeto de Lei de Conversão nº 2,
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proveniente da Medida Provisória nº 586, mas nós,
como eu disse anteriormente, podemos votar outras
matérias que estão prontas para serem votadas: três
projetos de resolução, dois embaixadores e a proposta
de emenda à Constituição dos empregados domésticos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2013
Projeto de Resolução nº 18, de 2013, apresentado como conclusão do parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos, que teve como Relator o nobre Senador Humberto Costa, que autoriza o Município de São Bernardo do Campo
a contratar operação de crédito externo, com
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a garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$125 milhões. (Programa de Transporte
Urbano de São Bernardo do Campo.)
Cópias do referido parecer estão distribuídas nas
suas respectivas bancadas.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e a 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/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2013
Projeto de Resolução nº 16, de 2013, apresentado como conclusão do parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos, que autoriza a União
a realizar operação financeira externa, mediante
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formalização do Contrato de Reestruturação de
Dívida, a ser assinado entre a República Federativa do Brasil e a República do Senegal, no valor
equivalente a US$6.569.351,22, para reescalonamento da dívida oficial senegalesa com o Brasil.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaro encerrada a discussão da redação final.
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/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2013
Projeto de Resolução nº 17, de 2013, apresentado como conclusão do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, que teve
como Relator o Senador José Pimentel, que
autoriza a União a realizar operação financeira
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externa mediante a formalização do Contrato
de Reestruturação de Dívida a ser assinado
entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática de São Tomé e Príncipe,
no valor equivalente a US$4.323.293,85, para
reescalonamento da dívida oficial santomense
com o Brasil.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
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.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. 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/
PMDB – AL) – Agora, passaremos à apreciação do
dois nomes de Embaixadores.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 110, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 110, de 2012 (nº 533/2012, na
origem), na qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. JOSÉ AMIR DA
COSTA DORNELLES, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
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das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Democrática de Timor-Leste.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, que teve como Relator
o Senador Jarbas Vasconcelos. (Parecer nº 135, de
2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão do parecer.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
Nós estamos apreciando a indicação do Sr. José
Amir da Costa Dornelles para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática de
Timor-Leste.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cristovam, com a palavra V. Exª.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar
a inclusão na Ordem do Dia do PLC nº 101, de 2008,
do Deputado Paulo Rubem, que institui o Dia Nacional do Engenheiro de Pesca, a ser comemorado no
dia 14 de dezembro.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa incluirá o projeto sugerido por
V. Exª na pauta, Senador Cristovam Buarque.
Consulto as Srªs e os Srs. Senadores se já...
Senador Amorim? Senador Paulo Davim?
Vamos encerrar a votação e declarar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 58; e NÃO, 6.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
José Amir Dornelles para o Timor-Leste.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 10, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 10, de 2013 (nº 28/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. VALDEMAR CARNEIRO
LEÃO NETO, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Especial da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular da China e, cumulativamente, junto à Mongólia. (Parecer nº 136,
de 2013–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão do parecer do Senador Ricardo Ferraço.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Presidente Valdir Raupp, tem a palavra V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto as Srªs
e os Srs. Senadores votam esta matéria, queria fazer
um comunicado ao meu Estado de Rondônia sobre o
PL nº 2, que seria votado hoje, da transposição dos
servidores de Rondônia.
Devido a um pequeno impasse na área dos militares, dos policiais militares que serão transpostos
para os quadros da União, nós adiamos a votação de
hoje para amanhã. Pedi a V. Exª, ainda há pouco, que
fosse adiada a votação de hoje para amanhã, até se
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chegar a esse entendimento com o sindicato dos servidores militares.
É para tranquilizar todos os servidores de Rondônia. São mais de 10 mil servidores que passarão dos
quadros do Estado para os quadros da União, fazendo justiça a uma dívida de aproximadamente 30 anos
que a União tem com o Estado de Rondônia. Só para
tranquilizar que, possivelmente amanhã, no período
do Expediente, votaremos essa matéria tão importante
para o Estado de Rondônia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp, o projeto realmente está na pauta e nós acataremos o encaminhamento de V. Exª, com muito prazer.
Vamos encerrar a votação e declarar o resultado.
Senador Lindbergh Farias. (Pausa.)
Nós estamos apreciando o nome do Sr. Valdemar Carneiro Leão Neto, Ministro de Primeira Classe,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Popular da China e, cumulativamente, junto à Mongólia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – É porque, no painel, só aparece Mongólia, e
ele será também Embaixador da China.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É, República Popular da China e, cumulativamente, junto à Mongólia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeitamente. Muito capaz e competente.
Nós ouvimos o Embaixador Valdemar na audiência da
Comissão de Relações Exteriores. Trata-se de alguém
com muita capacidade, talvez seja um dos embaixadores mais importantes para a política de relações
exteriores do Brasil.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para
a conclusão da Ordem do Dia.
Vamos encerrar a votação e declarar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foram 62 votos SIM; 6 votos NÃO; e
nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Valdemar Carneiro Leão Neto para exercer a Embaixada do Brasil junto à República Popular da China,
cumulativamente, com a Mongólia.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um requerimento de
calendário especial.
Requeremos calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Deputado Carlos Bezerra,
que altera a redação do parágrafo único do art. 7º da
Constituição Federal para estabelecer igualdade de
direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos
e demais trabalhadores urbanos e rurais, para que a

447

Março de 2013

matéria conste da Ordem do Dia de sessões deliberativas extraordinárias a serem convocadas para o dia…
De acordo com o Requerimento seria para o dia 19 de
março, hoje, de 2013 por oito sessões.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeremos calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Deputado Carlos Bezerra,
que altera a redação do parágrafo único do art. 7º da
Constituição Federal para estabelecer a igualdade de
direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos
e demais trabalhadores urbanos e rurais, para que a
matéria conste da Ordem do Dia de sessões deliberativas extraordinárias a serem convocadas para o dia
19 de março de 2013, na forma que se segue:

448

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, nós
poderemos evoluir para suplantarmos esses prazos e
esses interstícios. Foi essa a proposta que se fez aqui,
na sessão anterior.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, que eu saiba, não há objeção. E o
desejo da Casa é votação imediata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, eu proponho, como encaminhamento, nós fazermos uma sessão para a votação do
primeiro turno e marcarmos uma sessão para a próxima semana, para votação do segundo turno. (Pausa.)
Será adotado esse encaminhamento, com o apoio
dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir para registrar meu voto nas duas mensagens que
foram votadas, a Mensagem nº 110 e a Mensagem nº
10. Eu estava ausente no momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a presença de V. Exª
na sessão.
Em votação o calendário proposto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, só para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, com a palavra V.
Exª, para uma questão de ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – A questão das domésticas, sobre o que
estivemos conversando com V. Exª, será numa sessão extraordinária. Será numa sessão extraordinária?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Primeiro turno agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta que está sendo levada ao
Plenário é nós votarmos hoje, em primeiro turno, e votarmos, na próxima semana, em segundo turno.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ah, na
próxima semana! Eu tinha entendido que haveria uma
extraordinária ainda hoje. Mas será na próxima semana. Está entendido, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Inclusive, levando em consideração o
encaminhamento feito aqui por V. Exª, pela Deputada
Benedita da Silva,...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Janete Pietá.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... pela Deputada Janete Pietá, pela Senadora Angela Portela, pela Senadora Lídice da Mata,
pelo Senador Inácio Arruda e por outros Senadores.
Aprovado o calendário, passamos à primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 66, de 2012.
Item extrapauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 2012
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de emenda à Constituição
nº 66, de 2012, (nº 478/2010, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Carlos Bezerra), que altera a redação
do parágrafo único do art. 7º da Constituição
Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
O Parecer sob o nº 102, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, teve
como Relatora a Senadora Lídice da Mata,
que é favorável, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, de redação,
que apresenta.
Em discussão a proposta.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Para
discutir, Sr. Presidente. Senador Anibal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para discutir a proposta, já está inscrito
o Senador Rodrigo Rollemberg. Agora, eu inscrevo o
Senador Inácio Arruda e o Senador Anibal Diniz.
Com a palavra V. Exª, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Além da inscrição,
eu pediria a V. Exª que, a título de encaminhamento,
talvez fosse positivo, se houver concordância, que
iniciássemos a votação, na sequência, com o debate.
Porque já começaríamos a votação e, ao mesmo tempo, realizaríamos o debate, porque a matéria recebeu
votação unânime na Comissão de Justiça.
É o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento V.
Exª, que trouxe esta matéria à Casa. Houve o esforço
da Comissão de Constituição e Justiça para analisar

MARÇO 2013

11318 Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

esta matéria com tempo oportuno. Em virtude da grande convergência de apoios na Câmara dos Deputados,
o Senado se manifestou na Comissão de Constituição
e Justiça com o extraordinário relatório da Senadora
Lídice da Mata, aprovado por unanimidade. O esforço de V. Exª, já agora contemplando em plenário esta
votação. Tudo isso, eu acosto, e certamente em nome
do PMDB – nosso Líder está aqui –, à manifestação
do Senador Inácio Arruda, para que, ao longo do debate, ouvindo manifestações tão importantes como a
do Senador Rollemberg e a de outros que estão inscritos, nós possamos iniciar a votação desta matéria
que, certamente, ganhará a grande maioria daqueles
que convergem neste tema, como nós, Inácio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que queremos agradecer a V. Exª
que, como Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal, deu prioridade absoluta à tramitação desta matéria, para que pudéssemos
ter hoje a apreciação dela, em primeiro turno, aqui no
plenário do Senado Federal.
Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo.
Senador Rodrigo Rollemberg, com a palavra V.
Exª, para discutir a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidente.
Eu quero, inicialmente, cumprimentar todos os
signatários desta proposta de emenda à Constituição;
cumprimentar todos os presidentes de comissões e
relatores pela celeridade que deram a esta matéria
e dizer que hoje, certamente, o Senado Federal fará
justiça aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos
de todo o Brasil.
Esta é uma aspiração antiga. Desde a Assembleia
Nacional Constituinte, parlamentares comprometidos
com os direitos sociais e a melhoria das condições de
vida dos trabalhadores defendem a ampliação dos direitos constitucionais para as mulheres trabalhadoras
e os empregados e empregadas domésticos do Brasil.
Não há justificativa para que tenhamos dois tipos
de trabalhadores no Brasil, para que haja uma discriminação em relação aos trabalhadores domésticos. O
País demorou a compreender isso, mas, finalmente,
chegou este grande momento.
É claro que alguns vão dizer que isso vai sobrecarregar a classe média que, em sua grande maioria,
emprega os trabalhadores e trabalhadoras domésticos,
mas é fundamental que essa adaptação aconteça. O
que nós não podemos é ter trabalhadores que dedicam
a sua vida, prestando um serviço da maior importân-
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cia às famílias brasileiras, mas não tendo os mesmos
direitos que os demais trabalhadores.
Para que os trabalhadores e trabalhadoras domésticos que nos ouvem neste momento compreendam a
importância desta proposta de emenda à Constituição,
é importante registrar quais são os direitos conferidos
a eles com a aprovação da presente medida.
Relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa; seguro-desemprego em
caso de desemprego involuntário; fundo de garantia
por tempo de serviço; garantia de salário nunca inferior
ao salário mínimo para os que percebem remuneração variável; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa; salário-família
pago, em razão de dependente do trabalhador de baixa
renda, nos termos da lei; duração do trabalho normal
não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da
jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em 50% a do normal; redução dos riscos
inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde,
higiene e segurança; assistência gratuita aos filhos e
dependentes, desde o nascimento, até cinco anos de
idade em creches e pré-escolas; reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho; seguro
contra acidente de trabalho; proibição da diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critério de admissão do trabalhador portador
de deficiência, pessoas com deficiência; e proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Quero registrar que a habilidade da Senadora
Lídice da Mata, Relatora na Comissão de Constituição
e Justiça, ao acatar a emenda apresentada pelo Senador Paulo Bauer, que dá uma redação mais adequada
para que não pairem dúvidas de que o direito à licença-gestante é um direito autoaplicável, não necessitando
de regulação infraconstitucional.
Parabenizo, mais uma vez, todas as Comissões
do Senado e, também, o Plenário do Senado Federal,
que, tenho certeza, aprovará hoje esta matéria e, na
semana que vem, em segundo turno. Uma matéria que,
sem dúvida alguma, contribuirá para a redução das
desigualdades sociais no nosso País e para construir
um País mais solidário justo e generoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio
Arruda, para discutir a matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, este é um dos momentos especiais
do Congresso Nacional, especialmente do Senado, que
aprecia uma matéria fruto de uma emenda constitucional que teve início na Câmara dos Deputados, e, aqui,
uma representação destacada da Senadora Benedita
e Janete Pietá, que acompanharam essa discussão
na Câmara dos Deputados e que acompanham, aqui
no Senado, a votação do relatório da Senadora Lídice
da Mata, que é pela aprovação, acolhendo 100% da
matéria discutida na Câmara dos Deputados.
Eu vim à tribuna porque não era Parlamentar
à época desse debate na Constituinte. Tivemos aqui
um enfrentamento. Estive várias vezes no Congresso
Nacional para discutir as emendas populares e, dentre as emendas populares, destacavam-se emendas
relativas aos direitos das empregadas domésticas. E
naquela batalha daquela época, há mais de 20 anos –
25 anos vai completar a nova Constituição –, o debate
em torno da questão do trabalho doméstico no Brasil
ganhou um espaço importante, mas foi colocado como
obstáculo para o conjunto das conquistas trabalhistas,
na época, que seriam levadas a direito constitucional.
Transformou-se isso num confronto entre nós e o conhecido Centrão, como ficou chamado o grupo formado
pelos setores conservadores da Constituinte de 1988.
Então, nesse debate, nós, digamos, do movimento social, do movimento sindical, do movimento
popular, fomos obrigados a fazer essa cessão. E, hoje,
a luta das trabalhadoras e trabalhadores domésticos,
no País, a luta dos setores sindicais que estiveram na
Constituição de 1988, consegue sair vitoriosa finalmente, numa grande conquista que iguala todos os
trabalhadores brasileiros.
Existia essa distinção, esse preconceito contra o
trabalho, com a argumentação de que a classe média
seria, digamos assim, penalizada com os direitos trabalhistas. Não é verdade, Sr. Presidente. Não haverá
penalização. Penalizadas estavam as domésticas com
essa diferenciação que, agora, é liquidada.
O mercado de trabalho irá se acomodar.
Os meios de contratação serão revistos, serão
ajustados, só que com as normas fruto da conquista
social.
Por isso é que venho a esta tribuna para registrar
este momento histórico que viveu o Paim, lá atrás, e
que viveram muitos outros que eram constituintes, na
época. Quem acompanhou o debate do movimento
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social viu uma luta forte das mulheres especialmente,
que é o contingente maior, o contingente mais significativo dos trabalhadores domésticos em nosso País.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, quero estender meu
abraço, digamos assim, a todos os trabalhadores; abraçando aqui a nossa colega Lídice da Mata, Relatora,
sei que estou também abraçando esse sentimento dos
trabalhadores domésticos de todo o Brasil, nessa sua
longa caminhada, mas com uma vitória conquistada.
Sr. Presidente, proponho até que a gente já abra
o painel. Como precisamos de um quórum elevado,
quanto mais tempo nós tivermos disponível para votar, melhor. Sei que todos vão votar “sim”. Mas, como
seguro morreu de velho, o melhor é que a gente já tenha o painel aberto e a votação iniciada, para darmos
a garantia do quórum mais elevado possível a quem
merece uma votação destacada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Queria fazer um apelo, na linha do que colocou o Senador Inácio Arruda
aos inscritos. Vamos abrir o painel, colocar em votação
e prosseguir com o debate. Acho que é importante.
Estamos com um quórum cheio. É uma matéria que
todos nós temos o interesse de votar e de aprovar, se
Deus quiser.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero fazer o mesmo apelo,
Sr. Presidente: que abríssemos o painel.
Gostaria muito de homenagear a Senadora Benedita. Tudo começou com ela, lá na Constituinte. Ela
chegou aqui no Congresso como doméstica e Deputada Federal Constituinte. Foi a bandeira nº 1. E ela
está aqui. A melhor forma de homenagear a Deputada
Pietá seria, neste momento, iniciarmos a votação e
continuarmos falando da importância dessa lei. Essa,
sim, é uma lei que V. Exª colocou em votação e que
vai beneficiar os mais pobres.
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Por isso, parabéns à Câmara e ao Senado. Só
espero que a gente inicie a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá e Senador Capiberibe.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, só para...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Primeiro o Senador Capiberibe; em
seguida, V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Sr. Presidente, é na mesma direção, para que possamos colocar imediatamente em votação. Sugeriria
que nós fizéssemos já a segunda votação ainda hoje,
para concluirmos. Essa é minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
minha sugestão é nessa direção, mas é regimental:
que V. Exª encerrasse a discussão, abrisse o painel, e
quem quisesse falar falaria encaminhando. Nós teríamos, assim, o início do processo de votação, e todos
poderiam votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, nós
podemos fazer esse encaminhamento, simplificar a
própria discussão, mas, para que nós possamos encerrar a discussão, é preciso haver a retirada das
inscrições que estão postas aqui sobre a mesa, ou,
então, nós transferimos as intervenções para durante
a votação ou para o momento do encaminhamento, o
que dá no mesmo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Como
o primeiro inscrito aí na ordem, eu acato a sugestão
dos demais Senadores para que a gente abra o painel
e faça a defesa ao longo da votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção, nós vamos
abrir o painel para que possamos agilizar esse processo de votação.
Votação da proposta.
Encerrada a discussão, passamos à votação.
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Votação da proposta em primeiro turno, sem prejuízo da emenda da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Portanto, nós vamos ter duas votações nominais:
a primeira é com relação à matéria, votação da matéria
em si, efetivamente; a segunda, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – É só por uma questão de justiça
à oposição na Casa, ao PSDB, ao Senador Aloysio e
ao Senador Paulo Bauer. Na Comissão de Constituição
e Justiça, S. Exªs apresentaram duas emendas. Uma
delas a Comissão uma julgou pertinente em aceitar, na
condição de emenda de redação, a emenda do Senador Paulo Bauer; quanto à outra, do Senador Aloysio,
houve um compromisso da Comissão de manifestar-se
em conjunto para transformá-la em matéria ordinária.
Mas foi uma compreensão do PSDB, que merece,
neste momento, em plenário, ser registrada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mais uma vez, eu quero cumprimentar V. Exª pelo acordo e pela decisão da Comissão de
Constituição e Justiça, cumprimentar o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, cumprimentar o Senador Paulo Bauer,
cumprimentar o Presidente Vital do Rêgo.
Repito: foi em função desse acordo que nós estamos, portanto, com condições de apreciar hoje aqui
essa importantíssima matéria para os empregados e
empregadas domésticas de todo o Brasil.
De acordo com o disposto no art. 60, §2º, da
Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável de três quintos da composição
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo
eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Líderes, se desejarem, poderão
orientar suas Bancadas.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo
Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, orientando
o voto “sim” pela importância que tem esse projeto,
porque estamos fazendo aqui uma grande justiça social neste País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata. É a Relatora
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desta importante matéria e foi quem defendeu aqui,
junto ao Senado Federal, o encaminhamento para que
hoje nós apreciássemos essa importante proposta de
emenda à Constituição.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o que nós estamos fazendo hoje
é dando um grande passo na história do Brasil. Nós
estamos dando às trabalhadoras domésticas o que,
desde 1943, quando se excluíram as trabalhadoras
do direito à Consolidação às Leis do Trabalho, nós
estamos devendo ao trabalho doméstico no Brasil.
Da Constituição de 1988 até hoje, nós temos 25
anos tentando estender os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais do nosso País ao trabalhador
doméstico.
É em nome disso tudo, Sr. Presidente, que eu
quero apelar, em nome da nossa Bancada, a todos os
Srs. Senadores e a todas as Srªs Senadores para que
possamos aprovar essa PEC, fazer justiça ao trabalho
doméstico no Brasil, fazer justiça social ao trabalhador
brasileiro, que alcança, no dia de hoje, a possibilidade de ter uma jornada de trabalho condizente com a
jornada de trabalho de todos os outros trabalhadores,
acabando com uma tradição, uma cultura quase do
tempo da escravidão.
Portanto, Sr. Presidente, peço a todos os Srs. Senadores o voto aprovando essa PEC, que significará
um grande, mas um grande mesmo avanço social para
nove milhões de trabalhadores domésticos brasileiros.
Muito obrigada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– A palavra, Presidente. Para encaminhar, Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Presidente...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a posição do PMDB encaminha essa matéria
favoravelmente, porque já fizemos justiça no Brasil aos
trabalhadores rurais, e os trabalhadores residenciais,
as trabalhadoras e os trabalhadores residenciais, não
tinham nenhum amparo na Consolidação das Leis do
Trabalho no Brasil.
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Acho que estamos dando um grande passo, e
é bom que fique claro que essa matéria tem como
primeiro signatário um Deputado do PMDB, Deputado Carlos Bezerra, que com mais vários outros
companheiros, Deputados e Senadores, compõem o
número suficiente para o encaminhamento favorável
dessa matéria.
Portanto, a posição do PMDB, Sr. Presidente, é
a posição de fazer justiça às trabalhadoras e aos trabalhadores domésticos do Brasil, encaminhando esta
matéria favoravelmente, por um dever de justiça.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Senado Federal, na tarde-noite de hoje, sem a menor
dúvida, praticará um ato da maior justiça possível. Não
podemos ter neste País trabalhador A e trabalhador C.
Ou todos são A, ou todos são C.
Pois bem, o que tem acontecido hoje na legislação
brasileira é que nós temos uma categoria de servidor,
de trabalhador, que não tem os amparos da legislação
para proteger o seu trabalho.
Com essa decisão que o Senado adotará hoje
à noite, logicamente haverá o sentimento de igualdade entre os trabalhadores, sejam os trabalhadores do
comércio, da indústria, do campo, seja agora os trabalhadores domésticos. Na verdade, são as pessoas que
estão mais próximas de cada um de nós, tomando conta
de nossas casas, de nossos filhos, de nossos netos.
Portanto, voto com muita alegria e gostaria, em
nome do Partido Progressista, de convocar os Senadores da nossa Bancada para votarem “sim” a esta PEC.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, aqui à direita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Angela Portella.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, também gostaria aqui de declarar a satisfação da
Bancada feminina da Câmara, representada aqui pela
nossa Deputada Janete Pietá, da nossa Deputada Benedita da Silva, que foi Relatora na Câmara dos Deputados, que tem um histórico muito bonito nessa luta pela
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equiparação de direitos trabalhistas e previdenciários
dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas.
Temos mais de 7 milhões de trabalhadores domésticas em nosso País: 93% são mulheres, e 57%
são negras. E um terço desses trabalhadores está na
informalidade em nosso País.
Então, é um grande avanço que o Senado Federal
demonstra neste momento, votando, aprovando a PEC
dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria, em primeiro lugar, destacar o fato histórico que é a aprovação desta proposta de emenda
à Constituição e cumprimentar a Senadora Lídice da
Mata, que foi a Relatora aqui no Senado.
Esta proposta de emenda à Constituição, Sr.
Presidente, corresponde, na verdade, a uma segunda
Abolição. No século XIX, nós tínhamos dois tipos de
cidadãos, ou melhor, nós tínhamos um tipo de cidadão,
parcela que representava 60% do povo brasileiro, que
era tratado como coisa. O Brasil foi o último país das
três Américas a abolir a escravidão. Nós, lamentavelmente, também demoramos. Estamos no século XXI
e, até agora, ainda tratávamos dois grupos de trabalhadores: trabalhadores com direitos reconhecidos na
Constituição de 1988, e as trabalhadoras domésticas,
que não tinham os mesmos direitos do primeiro grupo
de trabalhadores.
Com a aprovação desta proposta de emenda à
Constituição, nós estamos fazendo justiça histórica e
extinguindo um tipo de subtrabalhador, igualando os
direitos entre todos os trabalhadores brasileiros.
Quero cumprimentar a Senadora Lídice e o Plenário do Senado por este momento histórico e por estar
participando deste momento histórico, que equivale a
uma segunda Abolição, que põe fim às distinções entre os trabalhadores.
Queria também saudar e cumprimentar a presença da Deputada Janete Pietá e a presença simbólica,
neste plenário, da nossa querida Senadora e Deputada Federal Benedita, que é um símbolo desta luta.
Eu sei, Deputada Benedita, o que representa a
aprovação desta proposta de emenda à Constituição
e a luta de V. Exª por este tema. Não menos simbólico
do que este momento histórico da aprovação desta
PEC é a presença aqui, no plenário, de V. Exª, que
sintetiza a conquista histórica que o povo brasileiro, os
trabalhadores brasileiros estão tendo no dia de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin, Senadora Kátia Abreu, Senador Lindbergh, Senador José
Pimentel, Senador Humberto Costa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos seguir esta ordem. Senador Blairo Maggi, Senador Pedro Taques, Senador Capiberibe,
Senador Amorim, Senador Valadares, Senador Gim.
Com a palavra V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Senador Inácio Arruda, Líder de nossa Bancada, já debateu a matéria no período da discussão, e
eu quero, neste momento, pelo nosso Partido, PCdoB,
fazer o encaminhamento e dizer da nossa emoção de
estarmos vivendo este ano e este momento de aprovação de uma emenda constitucional que garante a
todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticos os
mesmos direitos dos trabalhadores brasileiros.
Eu ouvi a Senadora Lídice da Mata, nossa Relatora, Relatora da matéria aqui, que muito trabalhou
para que estivéssemos votando hoje aqui, falar da CLT
da década de 1940, mas falar também da Constituição
Federal de 1988, que é considerada a Constituição
cidadã, mas que, em vários aspectos, deixou muito a
desejar, inclusive, sem dúvida nenhuma, por não garantir à trabalhadora doméstica ou ao trabalhador, ao
empregado, o mesmo direito dos demais.
Fico feliz de ver que, depois da Convenção da
OIT, que aprovou uma resolução estabelecendo que
empregadas e empregados domésticos tenham direitos
iguais aos demais trabalhadores em todos os países,
fico feliz, Senador Renan Calheiros, de ver que o Brasil, o nosso País, será um dos primeiros a estender os
direitos das trabalhadoras domésticas. Então, quero,
muito mais do que dizer que votaremos a favor, dizer
da nossa emoção de podermos estar fazendo essa
votação no dia de hoje, Deputada Benedita e Deputada Janete Pietá, que é a Coordenadora da Bancada
Feminina, porque a Constituição vale para todos, mas,
sem dúvida nenhuma, alcança um número significativo de mulheres, que são a maioria dos trabalhadores
domésticos do nosso País.
Então, muito obrigada e parabéns a V. Exª, Senador Renan Calheiros, que, na Presidência da Casa,
com muita força, garantiu esta votação no dia de hoje.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senadora Kátia Abreu.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador
Renan Calheiros, em nome da Liderança do PSD, junto
com a Senadora Kátia Abreu, digo que cem por cento
da Bancada do PSD está reunida aqui neste momento
para prestar apoio a esse projeto por entender que é
um projeto vai ao encontro da luta das mulheres.
Então, aqui, em meu nome e em nome da Senadora Kátia Abreu, o PSD fecha cem por cento com
esse projeto e encaminha o voto “sim”.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para justificar,
nas outras duas votações, quero dizer que acompanhei
a maioria nas votações passadas. O Senador Gim Argello acompanhou a maioria nas votações passadas.
E quero dizer que esse projeto de agora, das domésticas, conta com total apoio do Bloco União e Força e
de todos os Partidos nele representados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Lindbergh e Senador Humberto Costa.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
olha, a gente discute muito aqui temas econômicos,
como o Fundo de Participação dos Estados, mas creio
que nós estamos hoje em um dia histórico. V. Exª conduz uma sessão do Senado em que ele fala da vida
real de nosso povo. Não dá, em pleno século XXI, para
termos trabalhadores tratados de forma diferenciada,
como as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos.
Quero parabenizar este Senado homenageando a Senadora Lídice da Mata; mas quero homenagear também a Deputada Benedita da Silva, que fez
um trabalho muito especial na Câmara no sentido de
costurar um acordo envolvendo vários partidos com
o Governo, destacando o papel da Ministra Eleonora.
Falo da Deputada Benedita, Senadora e Governadora,
porque ela foi Governadora, foi Ministra, foi Senadora,
é Deputada, mas começou como empregada doméstica, aos dez anos de idade.
Então, quero aqui parabenizar o Congresso Nacional – este Senado Federal e a Câmara Federal –
em nome dessa mulher lutadora que começou como
empregada doméstica, aos dez anos de idade, foi Senadora, Governadora, Ministra e consegue aprovar um
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projeto como este em um dia que marcará sua vida
pessoal e política.
Então, parabéns ao Senado Federal, parabéns
à Senadora Lídice, parabéns à Deputada Benedita
da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PSDB – AL) – Senador Humberto Costa.
Com a palavra V. Exª para discutir a matéria.
Não, para encaminhar a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
serei muito rápido.
Eu havia me inscrito para discutir a matéria, mas
acho que o mais importante é que nós possamos
aprovar definitivamente esta PEC. Quero me associar
a todos aqueles que reconhecem o dia de hoje como
um dia histórico. Nós estamos fazendo uma ação de
justiça que deveria ter sido feita há muito tempo, desde
a Constituinte, quando nós garantimos, por exemplo,
a todos os trabalhadores brasileiros o acesso a políticas sociais, como à saúde, por intermédio do SUS,
com atendimento universal, e deveríamos ter garantido
aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil todos os
benefícios que ali foram conquistados.
Portanto, quero aqui parabenizar a ex-Senadora
Benedita da Silva, hoje Deputada, por essa luta que
tem a sua cara. Parabenizo a Senadora Lídice da Mata
e digo que nós estamos fazendo justiça a uma categoria que, mais que todos os trabalhadores deste País,
foi explorada e oprimida.
Muito obrigado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Para encaminhar pelo PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero começar registrando que esta Casa hoje está acabando com a distinção entre trabalhadores de primeira
e segunda categoria. Não tinha nada neste Brasil que
justificasse que as trabalhadoras e os trabalhadores
domésticos não tivessem os mesmos direitos que os
demais trabalhadores. Eu estive Ministro da Previdência
Social e uma das coisas que me angustiavam muito
era ver uma categoria que tem mais de sete milhões
de profissionais com menos de 25% deles com carteira assinada. Eu via a senhora empregadora, quando
tinha a sua criança, ter direito à licença-maternidade,
mas sua empregada, que cuidava do filho ou da filha
dessa empregadora, quando ganhava a sua criança,
não tinha um único dia de licença para dar o peito,
para cuidar da sua criança amamentando esse meni-
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no que nasce da trabalhadora doméstica. Ao mesmo
tempo, essas trabalhadoras, que se acidentam muito
no deslocamento da sua casa para o local de trabalho,
ao se acidentarem, não tinham qualquer proteção do
seguro acidentário por falta da assinatura da carteira
profissional.
Portanto, estamos, hoje, assegurando às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos dos demais
trabalhadores e precisamos, em seguida, Sr. Presidente
Renan Calheiros, fazer um grande movimento neste
País pela assinatura de suas carteiras de trabalho,
para que, efetivamente, esse direito que estamos assegurando na Constituição se torne realidade na sua
carteira de trabalho.
Portanto, é um grande dia e quero parabenizar
V. Exª pela condução dos trabalhos.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Para encaminhar pelo PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
A Mesa está seguindo uma ordem, Senador.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Pela Liderança do PSDB, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela Liderança do PRB, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Pela Liderança do PSC.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para que possamos prestar a nossa solidariedade, em primeiro lugar, à ex-Senadora e Deputada Benedita da Silva, que se encontra no plenário e
que vem, há muito tempo, desenvolvendo uma luta em
defesa das mulheres trabalhadoras, das trabalhadoras
domésticas deste País. Tive a honra de conviver com
a atual Deputada e ex-Senadora Benedita na Assembleia Nacional Constituinte, onde pude testemunhar o
seu empenho, a sua brasilidade, o seu compromisso
com este País.
Foi no mesmo ambiente da Assembleia Nacional
Constituinte que tive a honra de ser o autor de uma
propositura que mudou a vida dos trabalhadores rurais
do Brasil, porque, àquela época, o trabalhador rural
aposentado recebia, depois de uma vida inteira de luta,
de sacrifício, de derramar o seu suor sagrado, no caso
do Nordeste, na terra seca e tórrida do Nordeste, ele
se aposentava somente com meio salário mínimo. E
foi graças a uma iniciativa que tive e que contou com o
apoio da então constituinte Benedita da Silva que nós
conseguimos inserir na nossa Constituição o direito
para que o trabalhador rural aposentado passasse a ter
o salário mínimo integral, inclusive com a redução da
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idade limite para essa aposentadoria. A mulher teve a
sua idade reduzida para 55 anos de idade e o homem
teve essa idade reduzida de 65 para 60, o que provocou uma verdadeira revolução, uma mudança eficaz
na realidade do meio rural brasileiro e, de forma muito
especial, no meio rural nordestino.
Hoje, vivemos um momento semelhante, vivemos
um dia muito parecido, porque haverá de ocorrer uma
transformação muito positiva na vida das trabalhadoras brasileiras, a maioria delas domésticas, e é por
isso que o PSDB encaminha favoravelmente e traz,
com muita honra e orgulho, esta palavra de reconhecimento à Deputada e Senadora Benedita da Silva,
por sua vida inteira, por sua trajetória, por sua garra,
pela sua brasilidade, pela sua negritude forte, corajosa, destemida, que faz com que nós tenhamos muito
orgulho da trajetória de mulheres com a sua grandeza,
com a sua espiritualidade e com o seu compromisso
com este País.
Ao mesmo tempo, dirijo-me à Senadora Lídice
para dividir com ela os elogios e os aplausos, porque
estamos aqui reconhecendo, Lídice, o seu compromisso, a sua agilidade, a sua rapidez, a sua eficácia,
a sua competência, para que pudéssemos votar, de
forma tão célere, com vistas a premiar, numa data ainda próxima do Dia Internacional da Mulher, todas as
mulheres trabalhadoras do Brasil.
Por esta razão, o PSDB vota “sim” e homenageia,
neste instante, essas duas extraordinárias brasileiras,
Benedita da Silva e Lídice da Mata.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Pela Liderança do PSC, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, pela Liderança
do PSC.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu gostaria de me inscrever também.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O Partido
Social Cristão, Sr. Presidente, também diz sim a este
momento histórico do nosso País, entende que justiça
social está sendo feita.
Então, com toda a firmeza, nós do PSC, do Partido Social Cristão, apoiamos inteiramente a proposta, a PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que nós
vamos conceder a palavra a todos os Senadores e a
todas as Senadoras. Este é um dia muito importante
para o Senado Federal.
Eu tenho dito que o Parlamento não pode fazer
leis como uma indústria faz um produto. Ele, muitas
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vezes, tem de demorar mesmo, porque a sociedade
demora, e nós representamos a sociedade. A sociedade, muitas vezes, demora um pouco para processar
determinado entendimento. Em outros momentos, a
sociedade cobra celeridade do Parlamento. E o que
nós estamos fazendo hoje aqui é exatamente garantir a celeridade que a sociedade nos cobra para votar
essa importantíssima matéria, estendendo os direitos
aos trabalhadores e às trabalhadoras domésticas de
todo o Brasil.
Vou dar a palavra a todos, mas eu tenho de seguir uma lista que está aqui, sobre a mesa.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar, neste momento, cumprimentando as duas Relatoras, a Deputada Benedita e a
Senadora Lídice da Matam, registrar a presença do
ex-Governador e ex-Senador Carlos Bezerra, atualmente nosso Deputado Federal pelo Estado de Mato
Grosso, que teve a iniciativa de fazer essa PEC 66,
que hoje estamos discutindo e que, certamente,
iremos aprovar.
Então, eu queria registrar este momento com a
presença do nosso ex-Governador e ex-Senador Carlos Bezerra, que é o autor dessa PEC, e, ao mesmo
tempo, dizer que estamos, sim, corrigindo, neste momento, uma distorção, como dizia o Deputado Carlos
Bezerra, que ficou escondida, ficou debaixo do tapete.
Ele, em boa hora, lembrou desse assunto e trouxe à
discussão e as Relatoras, tanto na Câmara quanto no
Senado, conseguiram êxito. Então, nós estamos aqui
hoje para aprovar essa PEC.
Faço isto em nome da minha empregada, que
vive na minha casa há mais de 17 anos, a minha empregada Vera, que é, praticamente, um membro da
minha família. Sei que já conduzo de forma diferente
do que muitos fazem – tem registro, tem garantias,
tem tudo o que a lei ainda não exige que tenha –,
mas sei que milhares, milhões de outras empregadas domésticas passarão a ter o direito agora, com
a obrigação que nós, do Senado, do Congresso, fazemos neste momento.
Então, parabéns às Relatoras e parabéns ao Deputado Carlos Bezerra pela iniciativa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
Eu vou ter de seguir a relação que está posta.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Fora
do microfone.) – Só para registrar o meu voto pela orientação da minha bancada nas duas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a presença de V. Exª,
Senador Sérgio Souza.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
alguém já disse que a política cria o direito ao criar a
Constituição, e a Constituição, que é o direito, regula a
política. A Constituição, nesse ponto, pecou em 1988,
pois disse menos do que deveria dizer.
Eu quero também cumprimentar o ex-Governador,
ex-Senador e Deputado Federal Carlos Bezerra, que
foi um dos signatários dessa proposta de emenda à
Constituição, uma emenda que busca fazer com que
todos nós possamos viver a Constituição no que ela
tem de mais rico e mais importante, que é a igualdade,
o tratamento igualitário daqueles que se encontram na
mesma situação fática.
É importante essa proposta de emenda à Constituição para dar dignidade ao cidadão, à cidadã. As
empregadas são conhecidas, de forma eufemística,
como secretárias do lar, mas o nome é empregada.
Mas é empregada com direitos constitucionais.
Parabéns ao Deputado Carlos Bezerra! Parabéns
ao Senado! Parabéns à Senadora Lídice da Mata! Parabéns à Comissão de Constituição e Justiça, por aquele
acordo que foi feito, de redação, para que a proposta
não voltasse à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero destacar aqui entre nós a presença do Deputado Carlos Bezerra, ex-Senador Carlos
Bezerra, ex-Governador, que foi o primeiro subscritor
dessa importante proposta de emenda à Constituição.
Concedo a palavra ao Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, os avanços
de direito em nosso País, a gente tem de reconhecer, são lentos. As conquistas são muito lentas, mas
avançam. O Brasil avança. Primeiro, os trabalhadores
do campo passaram a ter os mesmos direitos que os
trabalhadores na indústria. Na indústria, foi mais fácil,
porque os grandes aglomerados urbanos fizeram com
que a classe trabalhadora se mobilizasse e lutasse
para conquistar direitos. E, por último, chegam as empregadas domésticas. Este dia de hoje, de fato, como
o classificou meu companheiro de bancada Randolfe
Rodrigues, é um dia histórico. Um segmento importante dos trabalhadores e das trabalhadoras, final-
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mente, conquista direitos que lhe são assegurados
pela Constituição.
Portanto, eu me sinto mais leve. Eu me sinto
muito feliz, pois a sociedade brasileira deu esse passo
adiante. Eu gostaria de me juntar a todos aqueles que
felicitaram a Deputada Benedita da Silva, que conheço de longas datas. Conheço suas lutas. Portanto, ela
merece todas as nossas homenagens. E, na pessoa
dela, saúdo todas aquelas que trabalham dupla jornada: uma jornada, muitas vezes, nas nossas casas e
outra jornada em suas próprias casas.
Portanto, este é um dia de conquista, é um dia
de avanço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo
pela agilidade com que V. Exª colocou em votação
projeto de tamanha envergadura. Esse projeto vem a
resgatar uma dívida da sociedade brasileira com os
trabalhadores e trabalhadoras domésticos, há séculos marginalizados. Por ser executado nas paredes
da vida privada, esse trabalho esconde, muitas vezes, o trabalho infantil, o assédio sexual, o racismo,
o assédio moral. Enfim, é um trabalho que merece
toda a nossa atenção.
A partir de hoje, com a aprovação desse projeto,
as empregadas domésticas passarão a ter garantias
importantes como o auxílio creche, a licença-maternidade, o seguro-desemprego, entre outras garantias.
Portanto, é muito importante que esta Casa, na tarde
de hoje, viva este momento de satisfação, este momento de dever cumprido, porque estamos entregando ao
trabalhador doméstico um projeto que vai, sem dúvida,
reconhecer a dignidade desse trabalho.
Quero, na oportunidade, cumprimentar o autor do
projeto, o Senador Carlos Bezerra, que teve a iniciativa
de trazê-lo à discussão.
Quero parabenizar a Relatora Lídice da Mata, que
tem toda uma trajetória de compromisso com o social,
de compromisso com os direitos, principalmente, das
classes menos favorecidas.
Cumprimento a Relatora na Câmara dos Deputados, a Deputada Benedita da Silva, que, sem dúvida alguma, já foi aqui enaltecida pela sua trajetória e
pela sua garra, pela sua luta de mulher guerreira, que
soube enfrentar os desafios e chegar ao Senado da
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República, dignificando a mulher brasileira, dignificando, acima de tudo, a mulher trabalhadora.
Portanto, receba, Sr. Presidente, meus cumprimentos pela iniciativa de dar ao Congresso Nacional
este momento de satisfação, este momento de alegria,
este momento que engrandece a nossa Casa, engrandece o Congresso Nacional.
Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente
Renan, quero só dar uma sugestão. Vou falar agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Não seria possível abrir o painel
para votarmos a emenda, enquanto os Senadores
continuam falando?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se esse é um encaminhamento consensual, a Mesa concorda.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O
DEM encaminha “sim”, Sr. Presidente. Encaminhamos, atendendo à solicitação do caro amigo Senador
Paulo Paim.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
encaminha o voto “sim” também.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– O.K., Sr. Presidente!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Para o bom andamento dos trabalhos, encaminhamos
o voto “sim” também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valadares, Senador Aloysio,
Senador Moka...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – “Sim”.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e declarar
o resultado. Em seguida, nós garantiremos a palavra
a todos, porque, Senadora Ana Amélia, haverá ainda
uma votação nominal. Vamos apreciar a emenda da
Comissão de Redação que foi acolhida pela Senadora
Lídice da Mata. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 70; nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada, por unanimidade, a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, que estende os
direitos trabalhistas urbanos e rurais às trabalhadoras
e trabalhadores domésticos. (Palmas.)
Votação da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, emenda de redação.
Os Srs. Líderes, se desejarem, poderão orientar
suas bancadas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Bancada do PP orienta o voto “sim”, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Bancada do PP encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Bancada do PP orienta o voto “sim”.
Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – A
Bancada do PMDB orienta o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Em nome do PSB, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em nome do PSB, o Senador Antonio
Carlos Valadares orienta o voto “sim”.
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, o PCdoB vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O
PRB orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PRB orienta o voto “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Democratas votam “sim”, conforme
orientação do Senador José Agripino.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PCdoB vota “sim”.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PDT vota “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.)
– O PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL vota “sim”.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O
PSB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB vota “sim”.
Senador Antonio Carlos Valadares, tem a palavra
V. Exª para encaminhar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, neste pequeno tempo de que disponho, eu gostaria de começar parabenizando a nossa
Senadora do PSB indicada para relatar essa proposta
de emenda à Constituição, a Senadora Lídice da Mata,
que se houve nessa missão, nessa tarefa, com muita
competência, com muito zelo e com muita dedicação,
razão pela qual os 70 votos unânimes que foram dados
em favor dos novos direitos adquiridos pelas domésticas
significam, antes de tudo, que seu relatório também foi
aprovado com os aplausos de todos.
Portanto, Senadora Lídice da Mata, meus parabéns a V. Exª!
Também reconheço que as trabalhadoras domésticas têm uma missão muito importante, que é exercida em nossas casas. São nossas amigas, são nossas
companheiras no dia a dia, tomam conta das nossas
crianças, tomam conta da nossa comida, tomam conta
das nossas esposas, tomam conta das nossas casas
e dos nossos bens em nossas residências. Elas têm,
portanto, o nosso carinho, a nossa amizade. Resgatamos essa grande dívida, porque, na realidade, é a
senzala que está sendo enterrada de uma vez por todas, e os direitos estão sendo reconhecidos.
Também aproveito para parabenizar a Deputada
Benedita da Silva, que foi nossa Senadora e é Deputada, porque ela começou a sua vida como doméstica. E,
hoje, está sorrindo e se alegrando, mais uma vez com
entusiasmo, pela aprovação dessa matéria.
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O voto, portanto, acompanha a nossa Relatora, a
Senadora Lídice da Mata, do PSB do Estado da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jayme
Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu não poderia deixar também de externar aqui minha
alegria e meu contentamento por estarmos votando
tão importante matéria, já que estamos resgatando
essa dívida de muitos anos com nossas empregadas
domésticas.
Todavia, a minha alegria é maior pelo fato de
que o primeiro signatário dessa PEC é o meu conterrâneo, ex-Governador, ex-Senador e atual Deputado
Federal Carlos Bezerra, que, sem sombra de dúvida,
é um homem que mostra ter sensibilidade, sobretudo
em razão das políticas sociais que tem defendido para
todo o território nacional.
Dessa forma, meu caro conterrâneo Deputado
Carlos Bezerra, eu lhe transmito minhas homenagens
e, certamente, as homenagens de todas as domésticas deste País, especialmente as homenagens das
domésticas do nosso querido Estado de Mato Grosso.
Cumprimento, da mesma forma, a ilustre Relatora,
Senadora Lídice da Mata, que muito bem relatou aqui,
com a competência de sempre, esse projeto.
Cumprimento também a Deputada Benedita da
Silva, Relatora da matéria na Câmara dos Deputados.
V. Exª, Senador Renan, está de parabéns por
ter colocado em pauta essa matéria, que é uma das
mais importantes que o Senado Federal aprova em
sua história. É uma dívida que estamos resgatando
com todas as empregadas domésticas de nosso País.
Parabéns a todos, especialmente aos Relatores
e ao primeiro signatário, o ilustre Deputado Carlos
Bezerra!
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Senador Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos
os que tornaram possível essa PEC e também dizer
da satisfação que sinto por ser Senador num momento como este.
Ao mesmo tempo, porém, quero dizer que me
sinto como se estivesse votando a Lei do Ventre Livre,
mas não ainda a Lei da Abolição. A lei da abolição das
empregadas domésticas vai se concretizar no dia em
que a escola de suas filhas e filhos for igual à escola
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dos filhos de seus patrões, quando a escola tiver a
mesma qualidade para todos. Enquanto isso não acontecer, ainda não vamos ter feito a verdadeira justiça.
Talvez, nada traga mais sofrimento a uma pessoa do
que, de manhã cedo, trabalhar para preparar a roupa
e a mochila com livros antes de levar uma criança a
uma boa escola, como a empregada leva os filhos de
seus patrões, sabendo que os próprios filhos estão
fora da escola ou em escolas de péssima qualidade.
Por isso, quero aproveitar este momento para
sugerir, Presidente Renan, que sua proposta de fazer
aqui grandes debates, talvez, devesse começar por
algo que levaria ao avanço dessa PEC, que seria debater como fazer a escola dos filhos das empregadas
e empregados domésticos ser tão boa quanto a escola
dos filhos de seus patrões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cristovam.
Senador Vital do Rêgo e Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, quero fazer minhas as palavras dos Senadores e
das Senadoras que me antecederam, parabenizando
o Deputado Carlos Bezerra, como autor do projeto;
a Senadora Lídice da Mata, como Relatora da PEC.
E quero parabenizar, aí, sim, efusivamente, todos os
trabalhadores e trabalhadoras domésticas que hoje
conquistam um direito que já deveria ter sido dado a
eles há bastante tempo. Acredito que nós estamos nivelando os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas
a todos os trabalhadores do nosso País, não havendo
diferenciação de classe.
Então, quero parabenizá-los, porque o Senado
Federal, hoje, ao aprovar em primeiro turno a PEC
das empregadas e dos empregados domésticos, faz
um exercício de justiça para com todos esses trabalhadores do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Um rápido registro, Sr. Presidente. Eu já tive oportunidade, na Comissão de Constituição e Justiça, de enaltecer esta
PEC ou a sua aprovação.
Meus cumprimentos iniciais a todos que participaram, como autor, como inspirador, como Relatora
dessa matéria.
É um passo, talvez um pequeno passo, mas muito
consistente, que o Brasil dá no caminho ou na tentativa
de se transformar realmente num País desenvolvido.
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Mas a questão essencial, e a ela que eu me refiro, é que isso só vai acontecer – e faço também coro
com o que disse o ilustre Senador Cristovam Buarque
– quando efetivamente este País valorizar a educação,
em especial a educação pública.
Nós, Sr. Presidente – é preciso que todos saibamos –, continuamos, em relação ao nosso continente,
para não irmos muito longe, ainda na lanterna em relação ao tempo de escolaridade dos brasileiros, cerca
de sete anos e meio menos do que a vizinha Bolívia,
para não falar de outros países.
Somos um País que, em cada quatro brasileiros,
um não completa o ensino fundamental. Portanto, há
uma evasão escolar também que infelizmente coloca
o nosso continente na dianteira desse triste ranking.
Portanto, Sr. Presidente, o Brasil toma uma decisão correta, através dos seus representantes, mas é
preciso que nós deixemos de ter essa como uma profissão tão abrangente, porque a tendência é que, no
futuro, nós tenhamos a substituição dessa profissão
por outras, a partir da qualificação das novas gerações
ou dos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras
domésticas.
É um passo consistente, mas que precisaria ser
comemorado não apenas com louros àqueles que
participaram desse esforço, mas principalmente com
investimentos maciços em educação, para que o País
de primeiro mundo, alardeado e comemorado na propaganda oficial, um dia seja realidade no Brasil, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente,
Renan Calheiros; Srªs e Srs. Senadores, é relevante
o que foi decidido hoje, em primeiro turno de votação,
porque é uma emenda constitucional. Teremos uma
segunda votação, para confirmar. Não há, evidentemente, qualquer dúvida, porque houve voto unânime.
De 70 Senadores aqui presentes, todos votaram a favor
dessa PEC, que começou na Câmara, com a iniciativa
do Deputado Carlos Bezerra.
Eu queria aproveitar para cumprimentar a Senadora Lídice da Mata, pelo empenho, pela dedicação e
pela competência na relatoria no Senado; a Deputada
Benedita da Silva, pelo que fez também na Câmara.
E, sobretudo, eu pretendia ser original, Presidente,
mas o Senador Blairo Maggi tirou-me a originalidade,
porque ele fez uma homenagem à Vera, que trabalha
com ele há 17 anos. No meu caso, eu ganho dele,
porque a Regina está comigo há quase 30 anos, e
os direitos que hoje estamos aprovando praticamente
ela já os tem.
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No dia 26 de abril, eu estarei em Granja, no interior do Ceará, no Arrudão, para celebrar os 50 anos da
Regina. Eu penso que uma pessoa que fica na casa
da gente por quase 30 anos, ficou lá uma vida inteira.
Então, eu queria dedicar a ela essa homenagem. O
meu Partido, unanimemente, votou a favor.
Às Reginas todas que trabalham nas nossas casas, espalhadas por este País, pelo meu Rio Grande,
eu queria dizer que estou muito feliz pelo que estou votando hoje, como mulher e como empregadora também.
Muito obrigada, Presidente.
SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Não há dúvida, Sr. Presidente, de que talvez nem nós tenhamos
dado importância ao significado do dia em que estamos vivendo.
Hoje é uma data – e eu felicito V. Exª pela competência de colocar em votação e conseguir a vitória
– que realmente ficará marcada. Era algo de negro na
história do Brasil nós termos as empregadas domésticas na qualidade exercer um subtrabalho.
Se formos analisar, o vestígio final do trabalho
escravo no Brasil é o trabalho doméstico. A empregada
doméstica ganhava menos do que os outros, e, como
empregada doméstica, era obrigada a fazer absolutamente de tudo.
Havia a boa patroa, havia aquela que era carinhosa, havia aquela que dava um bom entendimento,
mas, muitas e muitas vezes, a empregada doméstica
sofria o que era possível e o que era impossível.
Acho que, neste momento, o Brasil dá um passo
importante em termos de justiça social. E que interessante, porque, exatamente ontem, à noite, o nosso
novo Papa, com o nome que leva, com o carinho que
merece, defendia a importância de olharmos para os
pobres. E, talvez, a primeira manifestação oficial de
uma entidade, de uma organização, de uma Casa política que nem esta seja a de nós, do Senado, do Rio
Grande do Sul, realmente estarmos olhando para os
que mais precisam e pelos que mais necessitam.
Que bom, disse bem o Cristovam, quando falou
que hoje ele se sente feliz na sua casa. E eu digo a
mesma coisa. Se várias vezes e em várias oportunidades a gente sai chateado, magoado, porque sabe que
não está fazendo pelo menos aquilo que podia, hoje a
gente sai feliz daqui. Vamos dormir tranqüilos, porque
o Senado, hoje, cumpriu realmente com o seu dever.
Eu cumprimento a Benedita, que conheci lá no
Rio, em vários estágios: Governadora, Senadora, Deputada, empregada, pelo trabalho que ela fez.
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Eu felicito o nosso querido companheiro Carlos
Bezerra, que teve a competência da iniciativa. Ela era
para ser uma iniciativa de muitos, inclusive de partidos. Não deu certo, ficou arquivada, ele se lembrou e
levou o trabalho adiante.
Eu felicito a nossa ilustre companheira Lídice da
Mata pelo trabalho que fez.
Hoje é um dia que vale a pena, Sr. Presidente.
Cá entre nós, Presidente, se, dos 365 dias do ano – é
verdade que nós trabalhamos uns 130 –,em 30 dias
nós fizéssemos um trabalho que nem o de hoje, que
Senado V. Exª estaria presidindo!
Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim. Em seguida o
Senador Petecão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Renan
Calheiros, Presidente da sessão, serei bem rápido.
Primeiro, quero cumprimentar o Deputado Carlos
Bezerra, com certeza, por ele ter desarquivado essa
ideia de que todo mundo falava, mas que ainda estava guardada.
Segundo, quero cumprimentar a nossa querida
Senadora Lídice da Mata, pelo relatório e pela costura que fez.
Quero cumprimentar o Presidente da CCJ, Senador Vital do Rêgo, porque, de pronto, colocou a matéria em votação.
Quero cumprimentar aqui a nossa querida Deputada Pietá e, claro, a Benedita da Silva. Nós, Constituintes juntos. Chegou ao Congresso, e percebi toda
a energia que ela dedicava para que as domésticas,
de onde ela vinha, pudessem ter o direito dos trabalhadores.
Este ano, Sr. Presidente – e aí eu concluo –, nós
festejamos os 70 anos da CLT. Veja bem que, há 70
anos, os outros trabalhadores já tinham grande parte
desses direitos. Foram necessários 70 anos depois
para que as empregadas domésticas pudessem ter
férias na mesma proporção, pudessem ter carga horária regulamentada ou Fundo de Garantia, porque,
antes, Sr. Presidente, era quase uma provocação. Era
livre a opção para quem quisesse pagar. E claro que
99% não pagavam. Agora elas passarão a ter direito.
Esta Casa, de fato, está de parabéns! V. Exª está
de parabéns! O Senado e a Câmara estão de parabéns!
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presiden-
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te Renan, de forma bem breve, para, mais uma vez,
em meu nome e em nome da Senadora Kátia Abreu,
essa mulher guerreira que tanto nos orgulha e orgulha
o nosso Partido, para reiterar o nosso voto de apoio
a esse projeto que entendemos de suma importância
principalmente para aquelas... Nós não chamamos de
doméstica. Lá na minha casa é a gerente, a gerente
da casa. E em nome da Dona Élida, que é quem cuida
da minha família, eu queria prestar esse voto de apoio.
Parabéns às nossas trabalhadoras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, eu queria, antes de tudo, cumprimentar a nossa
Relatora, Lidice da Mata, o Deputado Carlos Bezerra,
e dizer que fiquei muito contente de ouvir o Senador
Paim falando da Bené, a nossa Benedita, que, quando veio para cá como parlamentar, representando o
Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, trouxe
temas de que esta Casa não tratava; ela trouxe olhos
que esta Casa não tinha; trouxe ouvidos que esta Casa
não tinha, que o Congresso não tinha. E a Bené, logo
que começou a militar e depois que conquistou um
mandato, virou uma estrela do nosso Partido.
Eu, que não tinha ainda a sorte de ocupar cargo
público, disputando uma eleição, tive o privilégio de
receber essa figura querida que é a Bené lá na minha casa, no Acre. E ela, que trouxe olhos, ouvidos,
voz que esta Casa não tinha, Bené, quando ganhou
um mandato, saiu do Rio de Janeiro e foi nos ajudar
a sensibilizar as pessoas para as nossas propostas
políticas. Depois de um dia exaustivo de trabalho, de
batalha eleitoral, sempre sendo minoria, fomos para a
minha casa para fazer uma refeição, à noite. E todos ali,
conversando, na sala, quando descuidamos um pouco,
depois do jantar, a Bené desapareceu. Procuramos
a maior estrela que nós tínhamos na minha casa, a
convidada ilustre, e ela estava na cozinha, lavando os
pratos e dando uma grande lição para todo mundo da
casa. Silenciosamente, juntou-se com as moças que
estavam ali nos ajudando.
E hoje, Bené, eu fico imaginando a sua felicidade
– você que foi Ministra, agora acompanhada da nossa Ministra Eleonora, a quem gostaríamos de saudar
aqui no plenário (Palmas.) –, eu fico imaginando sua
alegria de poder dizer – porque um ato como esse
nos dá satisfação –: “Poxa! Vale a pena ter um mandato parlamentar, vale a pena ser um legislador!”. Um
ato como esse, certamente, para você que já sofreu
tantas injustiças na vida, tanta discriminação e tantas
dificuldades para superar os obstáculos, compensa o
resultado. Mas o melhor de tudo é que essas figuras
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anônimas que são os milhões, homens e mulheres,
que trabalham nas casas, substituindo pai, mãe, substituindo o amor que às vezes uma família não pode dar,
criando-nos a todos, acolhendo-nos a todos, a partir de
agora, Presidente Renan, há uma regra, há uma regra
e um reconhecimento, a carga horária estabelecida.
Que trabalhadores eram esses que são os trabalhadores que estão mais perto de todos nós e que estão
mais longe dos direitos? Acho que estamos fazendo
justiça, fazendo o nosso País ficar mais digno, ficar
maior, com a votação desta emenda constitucional.
Fico orgulhoso de ter sido mais um voto nesse painel. Fico orgulhoso do relatório da Senadora e colega Lídice da Mata, fico orgulhoso de ter tido a inspiração de
mulheres que, lamentavelmente, ainda são minoria nas
casas legislativas. Aliás, o Brasil é o País de nº 158, Ministra, tem uma das mais baixas representações femininas
nas casas legislativas. Isso ainda é uma vergonha para
nós. Mas, mesmo em minoria, V. Exªs estão sempre nos
ensinando muito. Tomara que o Brasil, logo, logo, possa
dividir melhor essas cadeiras para que possamos acertar
mais. Então, cumprimento todas as mulheres.
Quero dizer que o Fundo de Garantia e uma carga
de trabalho estabelecida em lei são direitos e aproximam essas pessoas que estão tão perto de nós, mas
que estavam tão longe do ponto de vista dos direitos.
Parabenizo todos os empregados domésticos,
todas as empregadas domésticas e os colegas Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras, que
ajudaram na construção desta emenda constitucional
que melhora a nossa Constituição cidadã.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Registro, com muita satisfação, a presença, entre nós, da Ministra da Secretaria de Políticas
para as Mulheres, Eleonora Menicucci. É uma honra
muito grande tê-la aqui. Aliás, foi com sua presença,
no dia em que realizamos aqui uma sessão de comemoração à mulher, ao Dia da Mulher, que assumimos
o compromisso com a apreciação desta matéria nesta
semana, no Congresso Nacional.
Seja muito bem-vinda. Parabéns pela decisão
que o Senado está tomando hoje aqui para os empregados e as empregadas domésticas de todo o Brasil.
Muito obrigado.
Quero, também, destacar a presença, entre nós,
do Prefeito do Município de Bonito, Prefeito Leleco, e
do Vice-Prefeito, Josmail.
Senador Anibal, com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
primeiro lugar quero dizer que aguardo pacientemente
por esta oportunidade de falar e o faço com muito ale-
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gria. Tive, a todo o momento, ao meu lado, a Deputada
Janete Pietá e a Deputada Benedita da Silva. Numa
situação como esta, eu me sinto absolutamente inspirado a ouvir todos os Senadores e Senadoras porque
se trata de um momento histórico, e gostamos de nos
fazer presentes num momento como este.
Nós estamos simplesmente derrubando o último
resquício da escravidão no Brasil. Os empregados domésticos não foram reconhecidos na CLT de 1943; os
empregados domésticos não foram reconhecidos na
Constituição cidadã de 1988; hoje nós estamos fazendo
justiça para com esses trabalhadores, que são, acima
de tudo, a razão do nosso sucesso. Porque é impossível imaginar um bom profissional que consegue dar
conta das suas atividades se não tem o suporte de um
bom empregado doméstico, de uma boa empregada
doméstica para cuidar da sua casa, cuidar dos seus
filhos, para cuidar daquilo que é mais precioso para
uma pessoa, para uma família.
Eu quero aqui parabenizar muitas pessoas, desde
o primeiro propositor da matéria, a Deputada Benedita
da Silva, uma lutadora por essa causa; o Senador Paim,
que nunca baixa sua voz aqui no plenário, sempre defendendo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente dos trabalhadores domésticos.
Quero também fazer um reconhecimento de que,
desde o dia 8 de março, quando comemoramos aqui
o Dia Internacional da Mulher e V. Exª assumiu o compromisso de colocar esta matéria em votação neste
mês de março, nós tivemos um trabalho exemplar. O
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Senador Vital do Rêgo, teve uma decisão inspiradora
ao escolher a Senadora Lídice da Mata como relatora da matéria, uma Senadora baiana, do Estado em
que há o maior número de empregadas domésticas,
proporcionalmente, do Brasil, e, entre essas, o maior
número de empregadas negras. Então, foi uma escolha muito acertada, muito inspirada. De uma escolha
dessas, não poderia haver resultado melhor.
Tivemos um relatório muito próximo da perfeição,
que foi melhorado na última reunião da Comissão de
Constituição e Justiça, com a contribuição importante do Senador Aloysio Nunes Ferreira e do Senador
Paulo Bauer, que são Senadores da oposição, mas
nos ajudaram a encontrar o entendimento, para que
esta matéria não voltasse à Câmara e tivéssemos a
oportunidade de estar votando hoje aqui.
Portanto, muitas pessoas contribuíram para esse
processo e todas estão de parabéns. O Brasil dá um
passo adiante, tenho certeza. Todas as empregadas
domésticas e os empregados domésticos estão de parabéns pelo reconhecimento e pelo direito adquirido,
nesta sessão de hoje, de serem tratados como iguais.
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A presença da nossa Ministra Eleonora Menicucci
nos honra muito e dá maior grandeza à importância
desta sessão.
Então, muito obrigado. Parabéns a todos! Sigamos
firmes, projetando, cada vez mais, melhores condições
de vida para os nossos trabalhadores e trabalhadoras,
como quer a nossa Presidenta Dilma, tão comprometida
com a melhoria das condições de vida e de trabalho
para as mulheres brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Rita, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero
aqui também manifestar a minha opinião nesta sessão, uma sessão histórica onde estamos garantindo
ampliação de direitos para trabalhadoras e trabalhadores domésticos, uma categoria altamente importante
na nossa vida, na vida de muitas famílias brasileiras.
Quero aqui registrar a presença da nossa Ministra
Eleonora Menicucci, Ministra da Secretaria de Política
para Mulheres, que tem sido incansável também na luta
e na defesa dos direitos das mulheres; quero aproveitar para parabenizar a Lídice da Mata, nossa querida
Senadora, que muito se empenhou no seu relatório
para que esta matéria fosse aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça; parabenizar também a Deputada Benedita da Silva, que é uma lutadora histórica em defesa dos direitos das mulheres; a Senadora
Angela Portela; a Senadora Vanessa Grazziotin, que
aqui está; Senadora Ana Amélia; Senadora Lúcia Vânia;
Deputada Janete Pietá também aqui representando
a bancada de Deputadas Federais. Quero dizer que
esta PEC, a PEC das trabalhadoras domésticas, é um
enorme avanço, Sr. Presidente, do ponto de vista da
nossa legislação, porque assegura aos trabalhadores
domésticos a equiparação aos direitos dos demais trabalhadores, direitos como jornada de trabalho limitada,
horas extras, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Não fazia sentido, Sr. Presidente, a nossa Constituição,
considerada cidadã, não assegurar ainda direitos iguais
para todos os trabalhadores do nosso País.
Com isso, Sr. Presidente, vale destacar que o Brasil
tem a maior categoria de trabalhadores e trabalhadoras
domésticos do mundo. Nós temos sete milhões de brasileiros e brasileiras que são trabalhadores e trabalhadoras domésticos, sendo que 93% são mulheres, das
quais apenas 2 milhões trabalham com carteira assinada.
Então, esta PEC vem, de fato, assegurar a uma
parcela significativa de trabalhadores e trabalhadoras
direitos já assegurados para a maioria dos trabalhadores brasileiros.
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Esta conquista, com certeza, é fruto da luta de
milhares e milhares de trabalhadoras domésticas e tem
um significado, Srª Ministra e Sr. Presidente, altamente
importante, porque, além de ampliar os direitos dessa parcela de trabalhadores e trabalhadoras, também
tem um rebatimento sobre o trabalho infantil, porque,
em muitos lares brasileiros, ainda há trabalho infantil,
realizado por meninas, o que não é permitido por lei.
Nós precisamos dar um basta também à exploração
do trabalho infantil em nosso País.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero também dizer
que, assim que esta PEC for sancionada pelo Governo
brasileiro, pela nossa Presidenta Dilma, o nosso Governo vai assegurar, no contexto internacional, aquilo
que já é assegurado pela Convenção da Organização
Internacional do Trabalho, que trata sobre o trabalho
decente dos trabalhadores domésticos. Portanto, esta
PEC vem atender também uma demanda da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que
trata dos trabalhadores domésticos.
Finalizo, Sr. Presidente, a minha fala, parabenizando todas as nossas Senadoras que se empenharam,
com o apoio dos colegas Senadores, do Presidente
desta Casa, para que esta PEC fosse aprovada nesta
tarde de hoje. Parabéns ao Senado Federal! Parabéns
à Câmara Federal! Parabéns a todos os parlamentares!
E parabéns, particularmente, às trabalhadoras e aos
trabalhadores domésticos, que historicamente cobraram deste Congresso Nacional esta PEC!
Hoje é um dia de glória, é um dia de celebração,
é um dia de reconhecimento da luta desses trabalhadores brasileiros.
Obrigada, Sr. Presidente. Essa é minha posição
e a minha opinião sobre esta PEC tão importante que
acabamos de aprovar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
Agradecemos a V. Exª, Senadora Ana Rita.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
É com alegria que eu quero aqui hoje parabenizar
meus Pares, colegas Senadores e Senadoras, por estarmos aprovando, em primeira votação, esta PEC, que
vem dar aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos
os mesmos direitos que os demais profissionais têm.
Em nome das amigas que, na verdade, fazem
parte do dia a dia da minha casa, com minha esposa e
com meus filhos, que trabalham conosco já há anos, a
Dona Leide, aqui em Brasília; a Dona Maria, em Rolim
de Moura; a Dona Maria, em Porto Velho; também a Fia,
que trabalha conosco em Santa Luzia, e a Zeza, foi com
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alegria que votei, em primeiro turno, favoravelmente a
esta PEC, para que a gente pudesse dar os mesmos
direitos a todas as empregadas domésticas do Brasil.
Eu já vinha fazendo isso, já vinha praticando isso
não de agora, mas há muito tempo. A exemplo disso,
Sr. Presidente, uma das nossas amigas, a Fia, que trabalha com a gente, esteve com seu filho adolescente
doente e a saúde pública, infelizmente, não atendeu.
Então, eu, como amigo, o levei a um hospital particular para que pudesse ser atendido. E é dessa maneira
que eu sempre tenho tratado, tanto eu como minha esposa e minha família, as pessoas que fazem parte do
nosso dia a dia, que convivem conosco, empregados
e empregadas domésticos que fazem parte da família.
É com alegria que votamos aqui. Foram 70 anos e
foram 70 votos. Portanto, esta Casa está de parabéns.
Parabenizo todos os demais Senadores e Senadoras
por darmos essa condição aos trabalhadores domésticos do Brasil.
Agradeço e deixo o meu abraço.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka. Em seguida,
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente, quero, primeiro, parabenizar o Deputado
Federal Carlos Bezerra, do nosso partido, o PMDB,
que é, na verdade, o primeiro subscritor da PEC; cumprimentar e agradecer à Ministra Eleonora aqui, que
nos honra com a sua presença nesta sessão histórica. Cumprimento a Deputada Benedita, que, evidentemente, é o símbolo dessa luta, luta que foi possível
em função da determinação, da garra da nossa Senadora que relatou aqui, a minha amiga Lídice da Mata.
Ao cumprimentá-las, quero dizer ao Presidente a
este Plenário que eu tenho uma dívida de gratidão com
minhas trabalhadoras domésticas, minhas empregadas.
Sr. Presidente, eu tive de, em uma parte de minha
vida, ficar com minhas filhas. Essas meninas, ainda
muito jovens, foram muito bem cuidadas.
Quero aqui... Até estou emocionado, porque isso
sempre foi muito difícil. Não foi fácil, muitas vezes, na
minha condição, com minhas meninas. Eu tenho uma
dívida de gratidão com essas trabalhadoras domésticas que me ajudaram. E quero parabenizar todas as
trabalhadoras domésticas em nome de D. Edna, D.
Eva, que sempre me ajudaram nessa difícil tarefa de
cuidar das minhas meninas.
Sr. Presidente, parabenizo todos os Srs. Senadores por esta sessão histórica.
É claro que, com emoção, digo da alegria que eu
tenho de, neste final de semana, dizer, embora elas
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tenham – e tenho certeza de que é como fazem todos
os Senadores – isso há muito tempo, até porque é o
mínimo que eu teria de fazer, reconhecendo a ajuda
que eu sempre tive dessas que são verdadeiras amigas no dia a dia da minha casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Renan Calheiros, como todos os demais Senadores
e Senadoras, quero também cumprimentar a Senadora Lídice da Mata; o Deputado Carlos Bezerra, que
apresentou esta proposição, esta proposta de emenda à Constituição; Cumprimento também a querida
Senadora, minha colega aqui da primeira Bancada
de Senadores, hoje Deputada, Benedita da Silva, Governadora do Estado do Rio, Prefeita, V. Exª que tanto
compreende as razões de as empregadas domésticas
terem direitos iguais a de todos os trabalhadores e que
soube lutar tão bem por esta causa.
Quero também cumprimentar à Ministra Eleonora
Menicucci, que aqui vem dar toda força a este resultado formidável: 70 votos a zero.
E quero aqui também homenagear aquelas pessoas que hoje trabalham comigo: em São Paulo, Ivoneide da Silva Moreira Sousa, Irismar da Silva Moreira; aqui em Brasília, Zélia Gonçalves Pimenta; e, em
Picinguaba, a minha caseira, Maria Selma Correia da
Silva. Todas essas pessoas que têm sido tão atenciosas, carinhosas, comigo e com todos os membros de
minha família, meus filhos e netos, e que contribuem
excepcionalmente para que eu possa sempre, aqui no
Senado e em todos os lugares onde trabalho, realizar
isso com toda a tranquilidade.
É importante que agora os direitos dessas pessoas sejam estendidos de forma igualitária, com respeito
a todos os trabalhadores brasileiros.
Ao Senador Paulo Paim também que, na Comissão de Direitos Humanos, deu tanta força a esta
proposta de emenda à Constituição; a todos os Senadores que batalharam por isso; ao Presidente Renan
Calheiros, parabéns! Parabéns ao Senado Federal, ao
Congresso Nacional, por esta iniciativa tão meritória!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Líder do
PMDB. (Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 60 votos; nenhum voto NÃO;
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, Emenda de Redação
à PEC nº 66, de 2012. (Palmas.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Apenas para, em nome do
Governo, cumprimentar V. Exª, cumprimentar o Senado da República.
Creio que essa importante votação, ainda em
primeiro turno, sinaliza o resgate de uma importante
categoria das trabalhadoras brasileiras.
Quero aqui destacar o trabalho de todas e todos
os envolvidos; quero cumprimentar a nossa Ministra
Eleonora Menicucci, que aqui está em nome do Governo da Presidenta Dilma; cumprimentar a nossa
ex-Senadora pelo Estado do Rio de Janeiro, que aqui
esteve todo o tempo presente, a ex-Senadora Benedita
da Silva, que acompanhou permanentemente os trabalhos, assim como todos os companheiros do PMDB,
que desde o início, inclusive com a autoria desta PEC,
vêm apoiando esse importante segmento.
Portanto, quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar o Senado, cumprimentar os Senadores e Senadoras, porque, efetivamente, hoje demos um passo
importante para o resgate dessa importante categoria
das trabalhadoras que nos ajudam em nossas residências e nos ajudam no nosso cotidiano.
Portanto, Presidente, muito obrigado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo. Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem
revisão do orador.) – Muito bem. Já aberto o painel,
eu gostaria também de solidarizar-me com todos aqui
que, anteriormente, falaram sobre essa questão das
empregadas, dos empregados domésticos.
Eu quero aqui também registrar, assim como a
maioria dos companheiros, que já tive várias empregadas que trabalharam em casa, também ajudando a
cuidar dos meus filhos, meu casal de filhos, um filho
e uma filha. Sempre os meus filhos chamavam e chamam – hoje não, mas quando jovens – as empregadas
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de tias, porque era um carinho, era um cuidado. Eu vi
empregadas que chegaram em casa jovens e saíram
para se casar. Hoje são mulheres casadas, donas de
casa e com família formada.
Então, com muita honra, hoje é um dia histórico,
realmente uma sessão histórica aqui no Senado.
Eu parabenizo a nossa Senadora, a nossa Governadora Benedita, hoje Deputada Federal, e todos
os que aqui estão presentes.
Realmente, é um dia histórico para o Senado, e,
como não poderia ser diferente, tivemos essa votação
expressiva.
Eu parabenizo a todos os empregados e empregadas domésticas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para consultar V. Exª.
Existem dois requerimentos sobre a mesa. Um
é o requerimento em relação à urgência do FPE – obviamente, V. Exª, após a Ordem do Dia... Quero saber
se V. Exª vai colocar em votação esse requerimento.
O outro requerimento que está sobre a mesa é sobre
o calendário especial relacionado à PEC nº 86, que
é da autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, a PEC
nº 61, que é da nossa autoria, e a PEC nº 46 – todas
elas apensadas à PEC nº 86, que é do Senador Flexa Ribeiro.
Eu consulto V. Exª se V. Exª vai colocar, no calendário especial, esses dois requerimentos em votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um outro requerimento, Senador Eunício, propondo um calendário especial para a Proposta
de Emenda à Constituição nº 86, mas não está prevista
a votação nesta sessão, logo após a Ordem do Dia.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Do requerimento, não?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Desse requerimento, não.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Está sobre a mesa, e é esta a consulta que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está bem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Há dois requerimentos: o do FPE e esse outro requerimento assinado pelos Líderes.
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Consulto se V. Exª vai colocar em votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente Renan, havendo concordância dos Líderes, V. Exª poderia colocar em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário, nós
colocaremos em votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª. Isso é da maior importância para o
Pará, para o Ceará, para o Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa que,
hoje, nós fomos convidados para uma conversa no Supremo Tribunal Federal com o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, que manifestou seu desconforto com
a expansão da Justiça Federal no Brasil sem critério,
como ele disse, sem planejamento, da forma como
isso está sendo feito.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Da Justiça Federal?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Da Justiça Federal.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Ele é contra a expansão da Justiça Federal no Brasil?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele é contra a expansão, segundo ele,
sem critério, sem planejamento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas há critério, Presidente. O critério está no projeto,
na PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa, porque ele nos convidou, a mim e ao Presidente Henrique Eduardo Alves, para, exatamente, colocar essa
preocupação dele com a evolução. Ele não tratou da
iniciativa, mas disse, na oportunidade, que tinha muita preocupação com a expansão da Justiça Federal.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, o fato é que a matéria é regimental.
Há um requerimento assinado pelos Líderes sobre a
mesa de V. Exª. É regimental.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está pedindo a apreciação do
requerimento, e eu estou dizendo que, não havendo
objeção da Casa,...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Não, eu compreendo, eu compreendo. (Tumulto.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Só que é regimental, é regimental desta Casa, e
estou solicitando a V. Exª a possibilidade de colocar
em votação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nós vamos votar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Eunício, o Presidente Renan vai colocar em
votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Presidente, sobre o requerimento do FPE, eu acho
que tem acordo, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final para o segundo turno, que será publicado na forma do Regimento.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A PEC dos empregados domésticos
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária da próxima terça-feira.
Passamos à votação dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa Requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 176, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeremos calendário especial para a PEC 86,
de 2011, que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª Região, com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, que
tem como primeira signatária a Senadora Vanessa
Graziottin, para que a matéria conste da Ordem do
Dia de sessões deliberativas a serem convocadas para
o dia 19 de março de 2013, na forma que se segue:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento que propõe
um calendário especial para a PEC 86.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, é só para V. Exª esclarecer o conteúdo
da PEC 86.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A PEC 86 é uma PEC que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em
Manaus e jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – E
mais, Presidente, outras PECs apensadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se, agora, à votação do requerimento de urgência, lido no Período do Expediente...
Encerrada, portanto, a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da
União aos entes federados no âmbito do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE);
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 147, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na
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Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados oriundos do ex-Território Federal de Rondônia integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 85 da
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá
outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 576, DE 2012
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 51, de 2012,
da Comissão Mista, Relator: Senador Jayme
Campos), que aprova a Política Nacional de
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem
nº 83, de 2012.
5
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 174, de 2010, 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; 375, 466 e 539, de 2009;
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214,
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328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (benefícios
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à votação do Requerimento nº 174, de 2013, de urgência, lido no Período do
Expediente, para os Projetos de Lei do Senado nºs
192, 289, 744 e 761, de 2011; e 35, 89, 100 e 114, de
2012–Complementares.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria a que se refere o requerimento figurará
na Ordem do Dia da 2ª Sessão Deliberativa Ordinária,
nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há oradores inscritos.
Com a palavra, o Senado Romero Jucá. Nós
temos inscritos também o Senador Flexa Ribeiro, o
Senador Lindbergh, o Senador Paulo Paim e o Senador Eduardo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone.) – Presidente, votou o requerimento do FPE?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votamos. Votamos dois requerimentos,
o da PEC 86 e o do FPE.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra aqui para, do plenário do Senado, encaminhar e
registrar o meu voto também na PEC 66, a PEC que
faz justiça, que faz história na igualdade das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. É importante
registrar que tanto homens quanto mulheres exercem
o trabalho doméstico e serão reconhecidos de uma forma de igualdade, que é importante para o nosso País.
Nós lutamos e aprovamos essa emenda à Constituição aqui, numa decisão por unanimidade, exatamente para que essa igualdade seja feita.
Quero aqui parabenizar os empregados e as
empregadas domésticas do Brasil, em especial de Roraima, e dizer que nós fizemos esse ato. Na próxima
semana, estaremos votando o segundo turno, para,
definitivamente, fazer justiça, fazer com que as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil que se dedicam,
que trabalham, que cuidam das nossas casas, das
nossas famílias, que, enfim, atuam junto aos nossos
filhos, aos nossos netos, efetivamente possam ter o reconhecimento, possam ter, merecidamente – aliás, até
com atraso –, esse reconhecimento e essa igualdade.
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Portanto, quero registrar aqui o meu voto favorável e, mais do que isso, o meu respeito, a minha admiração, a minha gratidão e o meu reconhecimento a
todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos
do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O senhor confirma a minha inscrição como Líder, por
favor?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito, Senador, como Líder.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Na sequência?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu vou chamar o Senador Flexa e depois pode
ser V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª tem a palavra, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs.
Senadores, primeiro, quero, também – já o fiz pela ordem, mas quero fazer daqui da tribuna – parabenizar
o Senado Federal pela aprovação da PEC nº 66, que
iguala os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas
aos demais trabalhadores do nosso País. Foi um ato
de justiça que o Senado fez ao aprovar essa PEC nº
66, de autoria do Deputado Carlos Bezerra e relatoria
da Senadora Lídice da Mata. Tanto que a aprovação
foi por unanimidade, com 70 votos a favor no primeiro
turno e as suas emendas. Como anunciou o Presidente, Senador Renan Calheiros, a votação em segundo
turno estará na pauta da Ordem do dia da próxima
terça-feira, dando igualdade, então, às trabalhadoras
e trabalhadores domésticas. Quero parabenizar a todas, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras
domésticas do meu Estado, Pará, que a partir de agora
terão todos os direitos que os demais trabalhadores
brasileiros já possuem.
Venho hoje à tribuna do Senado me referir, Senador Jorge Viana, à reunião, por convite do Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado e do Congresso Nacional, e do Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Câmara Federal, com os Governadores
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dos 26 Estados da Federação e do Distrito Federal, uma
reunião que reputo da maior importância, pois foi uma
reunião objetiva, que vai dar aos Estados brasileiros
condições de melhorar, a possibilidade de atender às
suas demandas, às demandas de todos os brasileiros, de
todos os Estados e do Distrito Federal, na área da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, com
a melhoria, Senador Jorge Viana, da sua arrecadação.
Hoje, pela manhã, na CAE, presidida com competência pelo Senador Lindbergh, tivemos uma audiência em que estiveram presentes o Governador em
exercício do Estado do Pará, Sr. Helenilson Pontes, o
Governador do Amazonas, Omar Aziz, o Governador
do Piauí, Wilson Martins, o Governador de Mato Grosso
do Sul, André Puccinelli, o Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o Governador do Rio Grande do Sul,
Tarso Genro, e o Governador de Goiás, Marconi Perillo.
Nessa audiência, nós tivemos a oportunidade de
debater o Projeto de Resolução nº 1, de 2013, e a PEC
que trata da unificação das alíquotas interestaduais do
ICMS. Tivemos lá a mesma preocupação que têm os
Governadores pelos demais temas.
E quero aqui repetir, Senador Lindbergh Farias,
aquilo que tivemos oportunidade de falar na audiência:
que era necessário que o Executivo, que a Presidente
Dilma Rousseff fizesse, de uma vez por todas, a revisão,
o reestudo do pacto federativo, porque estamos aqui
esgarçando o federalismo brasileiro, discutindo temas
pontuais, isolados, e tem tudo a ver a correlação entre
esses temas. V. Exª mesmo já pautou para discutirmos na
CAE a questão do FPE, a revisão do indexador da dívida
dos Estados da Federação brasileira para com a União.
Então, esses temas todos, mais os royalties do
pré-sal, mais a questão das alíquotas do FPE, esses
são assuntos que, de forma globalizada, conjunta, poderiam muito bem ter um encaminhamento muito mais
de consenso do que estamos tendo aqui no Senado
Federal ou no Congresso Nacional, Senador Paulo
Paim, porque, tratados isoladamente, cada Governador, até por um dever de ofício, fica preocupado em ter
perda de receita para atender às demandas. A receita,
hoje, em função da centralização nas mãos da União
de mais de 60% do que é arrecadado, ou seja, do que
é contribuído pelos brasileiros, já não suporta mais
ter perda de receita. Então, ficam todos preocupados.
Assim, se fosse tratado em conjunto, tenho certeza absoluta, a tramitação se daria numa condição
muito melhor e menos conflituosa.
Voltando ao início do meu pronunciamento, nessa reunião do Presidente do Congresso e do Senado,
Senador Renan Calheiros, e do Presidente da Câmara,
Deputado Henrique Eduardo Alves, com os Governadores, foram colocados quatro temas. Quero aqui me
referir a dois deles. Tive a ação legislativa de apresen-
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tar uma emenda à Medida Provisória nº 609 e uma à
PEC nº 12, de 2013, para tratar de dois temas sobre
os quais há consenso entre todos os Governadores.
Então, quero colocar, disponibilizando, através
do Senado Federal, para que o Governo, o Executivo
possa atender a demanda que tem o apoio dos Presidentes das duas Casas.
A Constituição Federal de 1988 determinou o repasse aos Estados e Municípios de 48% do produto
da arrecadação dos impostos sobre renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI), 21,5% dos quais
destinam-se ao Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal (FPE), 23,5% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 3% para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O objetivo do FPE, conforme o preceito constitucional, é promover o equilíbrio socioeconômico entre
os Estados. No entanto, a cada ano, os Estados vêm
sofrendo perdas significativas em suas transferências
constitucionais obrigatórias, haja vista a migração da
arrecadação federal para os tributos não compartilhados. Com essa inversão deliberada, o Governo Federal
conseguiu diminuir a participação daqueles entes na
partilha de sua arrecadação.
Em 1988, ano da promulgação da Constituição
Federal, a arrecadação oriunda do Imposto de Renda e do IPI somava – é bom que os brasileiros que...
Em 1988, ano da promulgação da Constituição
Federal – é bom que os brasileiros que nos veem pela
TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado tenham
clareza desse número –, a arrecadação oriunda do
Imposto de Renda e do IPI somava 76,2% do total da
arrecadação da União e as contribuições e outras receitas administradas pela Receita Federal do Brasil somavam 23,8%. Mas a participação do Imposto de Renda
e do IPI na arrecadação foi deteriorando e, em 2010,
os dois impostos representavam apenas 45,5% do total da arrecadação federal, enquanto as contribuições,
somadas a outras receitas administradas, alcançaram
54,5%. Repito: em 1988, o IR e o IPI representavam
76,2% da arrecadação e era parte desses valores que
era transferida para os Estados, pelo FPE, e para os
Municípios, pelo FPM. Já em 2010, esses impostos
representavam apenas 45,5% da arrecadação federal.
Essa deterioração fez com que o repasse ao FPE
– destinado aos Estados –, que em 1988 representava 16,4% do total da arrecadação do Governo Federal, passasse a representar, em 2010, apenas 9,8%
da arrecadação. Senador Jorge Viana, V. Exª, que já
governou o Estado do Acre por dois mandatos, sabe
perfeitamente da queda de arrecadação que tem ocorrido na transferência do FPE. Em outras palavras, isso
significa uma perda de 40% na parcela proporcional
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da arrecadação destinada ao FPE. E o mesmo ocorre
com o repasse ao FPM.
É importante compreender que essa perda atinge
principalmente os entes federados menos desenvolvidos, os que mais necessitam dos recursos do FPE
para poder atender as necessidades da população.
Costuma-se dizer, em relação aos incentivos do
Governo Federal que envolvem exoneração de IPI –
como os oferecidos com tanta frequência ao setor de
automóveis –, que se trata de cortesia com chapéu alheio.
Na verdade, essa prática é ainda mais prejudicial: os
Estados mais industrializados conseguem reduzir o impacto negativo, pois o incentivo aumenta sua atividade
econômica e, consequentemente, sua arrecadação. O
mesmo não ocorre com os Estados menos desenvolvidos. Esses arcam com o ônus sem ver benefício nenhum.
Existe, portanto, necessidade urgente de recomposição da base de cálculo do FPE e do FPM, levando-se
em consideração dois objetivos: tornar neutro o impacto
das mudanças na composição da arrecadação dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil sobre a
evolução dos fundos de participação; e ajustar os percentuais aplicados, incluindo a arrecadação da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Senador João Costa, buscando recompor a base perdida pelos
Estados e Municípios. Com esse intuito, apresentei hoje,
com o apoio dos meus pares, uma PEC que recebeu a
numeração de PEC nº 12, de 2013, que inclui a Cofins e
a CSLL nos recursos compartilhados e estabelece uma
transição de cinco anos, aumentando, paulatinamente,
a parcela destinada ao FPE e ao FPM.
Senador Jorge Viana, que preside a sessão, essa
PEC foi originada no que foi encaminhado na reunião
dos governadores, na quarta-feira passada, pelo Governador Cid Gomes, que representou o pleito de todos
os governadores: recompor, com parcelas da CSLL
e da Cofins a perda que o FPE e o FPM têm sofrido,
como mostrei há pouco, desde 1988 até os dias atuais.
Inicialmente, a parcela prevista para fazer essa
recomposição é de 13% do Imposto de Renda mais o
IPI e mais contribuições para o FPE, aumentando até
18%. Em seguida, seriam 13,5% do Imposto de Renda
mais o IPI e mais as contribuições para o FPM, aumentando até 18,5% a parcela da Cofins e da CSLL.
Contamos, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
com o apoio de V. Exªs para a apreciação e aprovação
dessa PEC. Repito: é a PEC que foi colocada na reunião dos governadores pelo Governador Cid Gomes,
com apoio e aprovação de todos os 26 Governadores
dos Estados mais o Governador do Distrito Federal.
Apresentei outra medida na quinta-feira da semana passada. Trata-se de uma emenda à Medida Provisória nº 609, medida provisória esta, Senador Jorge
Viana, que trata da desoneração dos tributos da cesta
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básica. Então, a emenda que apresentei é de mérito da
medida provisória, ou seja, está dentro do contexto da
medida que foi encaminhada pela Presidente ao Congresso Nacional e que vai começar a ser apreciada na
comissão mista que se está instalando.
Essa medida vem também mitigar o desequilíbrio
crescente das contas estaduais. E aí é mais grave, ou
tão grave quanto... Não sei, Senadora Ana Rita, qual é
o nível de gravidade das duas perdas dos Estados, mas
essa, com certeza absoluta, é uma absurdez, digamos
assim. É um absurdo grande que Estados e Municípios
tenham de transferir para a União, Senador João Costa,
1% das suas receitas líquidas. Ou seja, os recursos já
estão exauridos, e, mesmo assim, de toda a receita líquida de Estados e de Municípios, 1% é transferido para a
União. Quando a União repassa o FPE para os Estados
e o FPM para os Municípios, já retém esse 1% do Pasep.
Então, a emenda que apresentei, também apresentada pelo Governador Helenilson Pontes, Governador em exercício do meu Estado, o Pará, é no sentido
de zerar esse 1% do Pasep, deixando nos Estados esse
valor que hoje é arrecadado pela União. Como eu disse,
a emenda vem para zerar a alíquota da contribuição
para o Pis/Pasep incidente sobre o valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes.
Senadora Ana Rita, quando há transferência para
Estados e Municípios, também nas transferências é
retido esse 1%. Quer dizer, a União já fica com mais
de 60% da arrecadação e ainda toma dos Estados e
dos Municípios 1%, que vem desde os governos do
regime militar. Nós precisamos, de uma vez por todas,
por uma ação legislativa do Congresso Nacional, zerar essa alíquota do Pasep, deixando esse 1%, que
é cobrado sobre a arrecadação corrente dos Estados
e dos Municípios, sobre as transferências correntes e
sobre transferências de receitas de capital, quando há
financiamentos também para Estados e Municípios.
A cobrança de 1% de toda a arrecadação e das
transferências representa, para Estados e Municípios
brasileiros, um ônus anual de aproximadamente R$7
bilhões. Só para o meu Estado, o Pará, representa algo
em torno de R$120 milhões a R$130 milhões. Quer
dizer, são recursos que são transferidos para quem já
detém, como eu disse, quase que 60% ou pouco mais
de 60% de tudo o que é arrecadado.
Nesse sentido, considerando que tramita na Casa,
como eu disse, a MP nº 609/2003, que reduz a zero as
alíquotas do PIS/Pasep sobre os produtos que compõem a cesta básica, tomamos a iniciativa de apresentar
essa emenda, reduzindo a zero a incidência do Pasep
sobre as receitas arrecadadas e as transferências a
Estados e Municípios.
Quero contar também com o apoio de todas as
lideranças do Senado Federal e dos meus pares, para
que possamos agilizar o processo. A ação legislativa,
Senadora Ana Rita, de colocar a emenda na medida
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provisória foi feita para agilizar o processo, já que a
medida provisória tem uma tramitação acelerada no
Congresso Nacional.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou
um projeto de lei no mesmo sentido, que vai começar
a tramitar na CAE, mas, como eu disse hoje na audiência pública, não sabemos quanto tempo vai demorar
a tramitação desse projeto de lei, que tem o mesmo
objetivo que teve a emenda que apresentei. E, quanto mais demorar a redução à alíquota zero da transferência do Pasep para a União, mais vão sangrar os
Estados e os Municípios do nosso País.
Então, é importante que possamos agilizar essa
tramitação, e a forma mais rápida de fazê-lo é através da
Medida Provisória nº 609, pela emenda que apresentei.
Essas informações eu as reputo da maior importância.
Peço novamente o apoio dos meus pares para
que possamos fazer com que tanto a PEC nº 12/2003
quanto a emenda na Medida Provisória nº 609 tramitem, para que possamos melhorar ou minorar as dificuldades de todos os Estados, do Distrito Federal e
dos mais de 5,5 mil Municípios do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
A Presidência informa a criação da Comissão
Mista para a consolidação da legislação federal e regulação da Constituição. A instalação será amanhã,
às 11 horas, na sala de audiência da Presidência do
Senado Federal, contando com a presença do Presidente Renan Calheiros e do Presidente da Câmara,
Deputado Henrique Eduardo Alves.
A Comissão é composta por seis Deputados e por
seis Senadores. No Senado, a composição será feita
da seguinte maneira: duas vagas para o Bloco Parlamentar da Maioria, ocupadas pelos Senadores Romero Jucá e Vital do Rêgo; duas vagas para o Bloco de
Apoio ao Governo, ocupadas por mim e pelo Senador
Pedro Taques; uma vaga para o Bloco Parlamentar da
Minoria, ocupada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira; uma vaga para o Bloco Parlamentar União e Força, ocupada pelo Senador Antonio Carlos Rodrigues.
Leio, pedindo licença...
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador João Costa.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr.
Presidente, V. Exª pode terminar os avisos, mas, antes
que passe a palavra ao próximo orador, eu gostaria de
fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Posso
fazê-lo agora?
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pode! Tem a palavra V. Exª, Senador João Costa.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer
que votei “sim” e que, portanto, fui favorável à PEC nº
66, de 2012, que assegura a todos os trabalhadores
domésticos os direitos trabalhistas e previdenciários
dos demais trabalhadores.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, votei também
na Emenda nº 1, da CCJ, à PEC nº 66, de 2012. Agora, fui alertado pelo Senador Paulo Paim que constou,
na votação, com relação apenas à emenda, a minha
abstenção. Não sei o que houve, Sr. Presidente, mas
posso assegurar que apertei a tecla SIM.
Portanto, gostaria de registrar o meu voto “sim”,
favorável tanto à PEC, quanto à emenda. Eu gostaria
que fosse feita essa alteração, para que o resultado
ficasse por unanimidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador João Costa, e
a Ata registrará a manifestação de V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer, neste momento, um registro a respeito do
meu Estado, o Espírito Santo.
Desde ontem à noite cai uma chuva torrencial
no Estado, em particular nos Municípios da região da
grande Vitória, chuvas essas que têm deixado já várias
famílias desalojadas, famílias que estão tendo que ser
retiradas de suas casas, em função das inundações.
E no Município de Vila Velha, que é o Município
onde eu moro, vários bairros também já se encontram
bastante alagados desde hoje à noite, dificultando as
pessoas a saírem de casa e irem para o trabalho. Em
particular o bairro de Cobilândia, que é o bairro onde eu
moro, uma região altamente problemática em períodos
de chuva, cortada por diversos canais que transbordam
quando chove muito, que sofre influência inclusive da
maré. Então, várias famílias estão impossibilitadas de
se locomoverem, pessoas que não puderam hoje sair
para ter acesso ao trabalho.
Quero aqui, Sr. Presidente, fazer esse registro,
mas também dizer que é com muita tristeza que o faço
porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso,
quando chove no Estado do Espírito Santo. Lamentavelmente, Sr. Presidente, desde que cheguei aqui, em
2011, eu tenho me empenhado, junto ao nosso Governo, no sentido de buscar recursos para que sejam
aplicados naquela cidade, na cidade de Vila Velha, em
especial na região da Grande Cobilândia, para que
possamos reverter quadros como esse.
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Em 2011, nós conseguimos R$5 milhões de recursos do PAC, liberados pela nossa Ministra Miriam
Belchior, recursos esses que devem ser destinados
para a elaboração de planos e projetos para atender
a toda aquela região. Já conseguimos também mais
de R$300 milhões para a execução das obras que são
necessárias.
Ao dizer isso, Sr. Presidente, parece que estou
sendo repetitiva, porque já falei sobre o assunto outras
vezes, mas o que nos deixa tristes é que as coisas são
muito lentas para acontecer.
E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer
um apelo ao nosso Governo estadual e ao nosso Governo municipal para que se empenhem, o mais rápido
possível, e façam as licitações necessárias para que
esses planos e projetos sejam contratados o mais rápido
possível e tenhamos condições, inclusive, de contratar
as obras necessárias. Não dá para conviver com uma
realidade como essa. Se eu não tivesse viajado ontem
para cá, possivelmente, hoje eu não teria condições
de sair da minha casa, ir para o aeroporto, pegar um
avião e chegar até aqui. Então, situações como essas
precisam ser, de fato, resolvidas.
E quero, para finalizar, manifestar a minha solidariedade às famílias que são vítimas, em particular,
também do Estado do Rio de Janeiro, pois sabemos
que houve vítimas fatais, o que nos deixa muito tristes
nesse período de chuvas. A chuva é saudável, mas,
infelizmente, quando ela acontece de forma muito acelerada, em determinados locais, traz grandes prejuízos
e tira a vida de muitas pessoas.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Receba a solidariedade desta Mesa para com
V. Exª e para com a população do seu Estado do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Senadores Armando
Monteiro, Sodré Santoro, Magno Malta e Antonio Carlos
Rodrigues, como titulares; e os Senadores Gim, Eduardo Amorim, Blairo Maggi e Alfredo Nascimento, como
suplentes, para integrarem a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, nos termos do Oficio nº 44/2013,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:

Quarta-feira 20

nadores Armando Monteiro, Sodré Santoro, Magno
Malta e Antonio Carlos Rodrigues, como membros
titulares, e os Senadores Gim, Eduardo Amorim,
Blairo Maggi e Alfredo Nascimento, como 1º, 2º, 3º
e 4º suplentes, respectivamente, para integrarem a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania –
CCJ, desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PPL)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Senadores Armando
Monteiro, Gim, Blairo Maggi e Antonio Carlos Rodrigues,
como titulares; e os Senadores João Vicente Claudino,
Eduardo Amorim, João Costa e Alfredo Nascimento,
como suplentes, para integrarem a Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do Ofício nº 42/2013,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 42/2013 – BLUFOR
Brasília, 6 de março de 2013.
Senhor Presidente,
Com meus cordiais, cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Armando Monteiro, Gim, Blairo Maggi e Antonio Carlos
Rodrigues, como membros titulares, e os Senadores
João Vicente Claudino, Eduardo Amorim, João Costa
e Alfredo Nascimento, como 1o, 2o, 3o e 4o suplentes,
respectivamente, para integrarem a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB / PR PSC / PPL.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – A Presidência designa os Senadores Sodré Santoro, Eduardo Amorim e João Costa, como
titulares; e os Senadores Armando Monteiro e João
Vicente Claudino, como suplentes, para integrarem
a Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do Ofício nº 43/2013, da Liderança do Bloco Parlamentar
União e Força.
É o seguinte o Ofício:

Of. nº 44/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de março de 2013

Of. nº 43/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Se-

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
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pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Sodré Santoro, Eduardo Amorim e João Costa, como
membros titulares, e os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino, como 1º e 2º suplentes,
respectivamente, para integrarem a Comissão de Assuntos Sociais – CAS, desta Casa.
Informo a Vossa Excelência que indicarei posteriormente o nome do senador que ocupará a vaga de
suplente restante que é destinada ao Bloco Parlamentar União e Força.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PPL).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – A Presidência designa os Senadores Sodré
Santoro, Fernando Collor e Magno Malta, como titulares; e os Senadores Gim e Eduardo Amorim, como
suplentes, para integraram a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do Ofício nº 48/2013, da Liderança do Bloco Parlamentar
União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 48/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Sodré Santoro, Fernando Collor e Magno Malta, como
membros Titulares, e os Senadores Gim e Eduardo
Amorim, como 1º e 2º Suplentes, respectivamente,
para integrarem a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional – CRE – desta Casa.
Informo a Vossa Excelência que indicarei posteriormente os nomes dos Senadores que ocuparão
as vagas de suplentes restantes que são destinadas
ao Bloco Parlamentar União e Força nesta Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Senadores Armando
Monteiro e Sodré Santoro, como titulares; e o Senador
Eduardo Amorim, como suplente, para integrarem a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos termos
do Ofício nº 45/2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
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Of. n° 45/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos tempos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamenta União, os Senadores Armando
Monteiro e Sodré Santoro, como membros Titulares, e
o Senador Eduardo Amorim, como 1° Suplente, para
integrarem a Comissão de Cultura e Esporte – CE–
desta casa.
Informo a Vossa Excelência que indicarei posteriormente os nomes dos senadores que ocuparão as
vagas de Titulares e Suplentes que são destinados ao
Bloco Parlamentar União e Força.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Magno Malta para integrar, como titular, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, nos termos do
Ofício nº 47/2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 47/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de Março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador
Magno Malta, como membro Titular, para integrar a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH – desta Casa.
Informo a Vossa Excelência que indicarei posteriormente os nomes dos senadores que ocuparão
as vagas de titulares e suplentes restantes que são
destinadas ao Bloco Parlamentar União e Força nesta Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador João Vicente
Claudino para integrar, como suplente, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador Antonio Russo, nos termos do Ofício nº 67/2013,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 67/2013-BLUFOR
Brasília, 19 de Março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador João Vicente Claudino passa a ocupar o cargo
de suplente na Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE – em substituição ao nobre Senador Antonio Russo. Informo a Vossa Excelência que indicarei
posteriormente o nome do novo titular.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro suplente, o
Senador Flexa Ribeiro, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
609/2013, conforme o Ofício nº 96/2013, da Liderança
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 96/13-GLPSDB
Brasília, 19 de Março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa
Ribeiro para integrar, como suplente, a Comissão Mista para análise de Medida Provisória no 609 de 2013.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Paulo Davim
para integrar, como titular, a Comissão Temporária
destinada a propor soluções ao financiamento do sistema de saúde do Brasil, em substituição ao Senador
Luiz Henrique, que passará a ocupar a suplência, nos
termos do Ofício nº 116/2013, da Liderança do Bloco
da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 116/2013
Brasília, 19 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
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do Senador Paulo Davim – PV/RN, para compor, como
titular, a Comissão Temporária objeto do Requerimento
nº 145, de 2012, criada com a finalidade de debater
e propor soluções para o financiamento do sistema
de saúde do Brasil, em substituição ao Senador Luiz
Henrique – PMDB/SC, que passará a ocupar a suplência. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do
Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/5, de
2013 (nº 243/2013, na origem), do Superior Tribunal
de Justiça, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Sr. SAULO JOSÉ CASALI BAHIA para
compor o Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o disposto no art. 103-B da Constituição
Federal.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 5/5, de 2013
(nº 243/2013, na origem)
Assunto: Documentos do Juiz indicado ao CNJ
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência aos documentos
originais do Senhor Juiz Federal Saulo José Casali
Bahia, indicado por este Tribunal para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, inciso VII)
no biênio 2013-2015, conforme dispõe o Ato no 1 de
2007 – CCJ do Senado Federal.
Respeitosamente, – Ministro Felix Fischer, Presidente.
Oficio nº 169-GP
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
A Sua Excelência o senhor
Ministro Joaquim Barbosa
Presidente do Conselho Nacional de Justiça
Brasília-DF
Assunto: Indicação para o CNJ
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na sessão
plenária realizada nesta data, foram escolhido o Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da
Gama, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e o
Juiz Federal Saulo José Casali Bahia, da Bahia, para
compor o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103B, incisos VI e VII) no biênio 2013-2015.
Respeitosamente, – Ministro Felix Fisher, Presidente.

MARÇO
2013
11350 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

481
Março de 2013

482
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11351

MARÇO
2013
11352 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

483
Março de 2013

484
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11353

MARÇO
2013
11354 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

485
Março de 2013

486
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11355

MARÇO
2013
11356 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

487
Março de 2013

488
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11357

MARÇO
2013
11358 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

489
Março de 2013

490
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11359

MARÇO
2013
11360 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

491
Março de 2013

492
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11361

MARÇO
2013
11362 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

493
Março de 2013

494
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11363

MARÇO
2013
11364 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

495
Março de 2013

496
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11365

MARÇO
2013
11366 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

497
Março de 2013

498
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11367

MARÇO
2013
11368 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

499
Março de 2013

500
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11369

MARÇO
2013
11370 Quarta-feira 20

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

501
Março de 2013

502
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO
2013
Quarta-feira
20 11371

MARÇO 2013

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

11372 Quarta-feira 20

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Senadores Paulo Paim
e Jorge Viana, como titulares; e os Senadores Inácio
Arruda e Eduardo Suplicy, como suplentes, para integrarem a Comissão Temporária para o Levantamento
da Legislação Pertinente à Prevenção e ao Combate a
Incêndios no Brasil, nos termos do Ofício nº 49/2013,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 49/2013 – GLDBAG
Brasília, 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 455/2013 e nos termos
regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio ao governo
(PT-PDT-PSB-PCdoB-PRB) para integrarem a Comissão temporária criada para realizar levantamento
da legislação pertinente à prevenção e combate de
incêndios no Brasil.
TITULARES
SUPLENTES
Senador Paulo Paim
Senador Inacio Arruda
Senador Jorge Viana
Senador Eduardo Suplicy
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Eduardo Lopes, pela Liderança.
Em seguida, a Senadora Ana Amélia, em permuta
com o Senador Paulo Bauer. O Senador Paulo Paim e
eu estamos na sequência.
V. Exª está com a palavra.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado.
Cumprimento, mais uma vez, aqueles que acompanham a nossa sessão.
Mais uma vez também, quero me solidarizar com
as famílias da cidade de Petrópolis que tiveram perdas.
Infelizmente, mais pessoas perderam vidas na região
serrana do Rio de Janeiro, e quero, então, me solidarizar com essas famílias.
Também quero, mais uma vez, parabenizar pela
sessão que tivemos hoje, aqui, no Senado, em que foi
aprovada a PEC das empregadas domésticas. Mas devemos nos lembrar também dos empregados.
Quando se fala em empregada doméstica, normalmente a nossa mente se remete a pensar naquela
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empregada que lava a roupa, que faz a refeição, que
cuida da casa, mas nós temos também outros tipos
de empregados, que pode ser o jardineiro, o piscineiro, aquele que dá manutenção, enfim. Quero parabenizar todos.
Ao mesmo tempo, quero agradecer também porque, desde a idade dos meus filhos, desde nenês – e
agora já são adultos; minha filha, inclusive, casada –,
nós sempre tivemos empregadas que conviveram conosco de forma muito carinhosa. Eu vi empregadas
chegando em casa meninas, e saindo para casar, como
se fosse uma filha. Da mesma forma, os próprios filhos,
a minha filha e o meu filho chamavam as empregadas
de tia, sempre com muito carinho, tratando-as de tia.
Por causa da responsabilidade, do nosso trabalho, na
verdade elas conviviam mais com os filhos do que eu
mesmo, como pai, devido às muitas responsabilidades.
Então, é um dia importante, um dia histórico. Parabenizo todos os empregados e empregadas domésticas.
Claro, como foi citado por outros Senadores aqui,
nós sempre procuramos, de maneira digna, tratar
aqueles que trabalharam conosco, dando o melhor,
comendo aquilo que nós comíamos, muitas vezes até
na mesma mesa, inclusive.
Na questão de salário, sempre procuramos respeitar os direitos, como férias, décimo terceiro. Fizemos sempre questão de tratar assim aquelas que trabalharam conosco.
Então, parabéns a todas as empregadas.
Parabenizo os autores da PEC. Já cumprimentei a
nossa Senadora, Governadora, hoje Deputada Federal
Benedita; a nossa Ministra que aqui esteve; a Senadora Lídice da Mata, Senadora que foi Relatora aqui.
Parabéns a todos!
Quero, neste momento, falar a respeito da decisão ontem tomada no Supremo pela nossa Ministra
Cármen Lúcia. Decisão essa que, confesso, até esperava. Nunca deixei de crer que essa seria a decisão do
Supremo e creio que também vai permanecer quando
for levada a plenário.
Por um lado, fico feliz com o resultado da decisão
de ontem, mas, por outro lado, também lamento, porque
essa decisão poderia ser resolvida, poderia ser tomada
aqui, no Congresso, através do direito que nós temos
e da nossa competência. Mas, lamentavelmente, mais
uma vez, o Congresso transfere ao Poder Judiciário a
solução de um problema que deveria ser resolvido por
este Legislativo. E não foi por falta de margem de negociação que deixamos de construir aqui uma solução
política para a questão dos royalties de petróleo. Foi –
e é verdade o que falo – por excesso, podemos assim
dizer, de vaidade política e de ambição daqueles que
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se encantaram e até se extasiaram com a ideia de conseguir recursos imediatos para suas bases eleitorais.
Com esse espírito, as bancadas dos Estados
não produtores de petróleo desconsideraram qualquer
possibilidade de acordo em torno dos royalties. A única
regra possível para eles foi sequestrar as receitas dos
Estados produtores sem dó e sem piedade, inclusive
os royalties e a participação especial dos contratos vigentes. Quem acreditaria que alguém proporia mexer
nos contratos em vigor? Era algo improvável, que não
fazia parte da nossa prática política. Mas fizeram, e o
fizeram exaltando seus votos como uma manifestação
democrática da maioria.
Mas, que democracia é essa, que passa por cima
da minoria – mínima – com uma força esmagadora,
desrespeitando regras regimentais e sem observar princípios constitucionais soberanos, bem assim questões
econômicas, federativas e também políticas?
Por tudo isso, o Rio de Janeiro, na questão dos
royalties e por aqueles que não têm direito... Porque
já falamos aqui, incansavelmente: os royalties não são
petróleo. Os royalties são uma compensação social,
ambiental e também por perda do ICMS. Essa questão,
como foi cunhada nos anos de chumbo como doutrina
nacionalista, que era ousada, “o petróleo é nosso”, mas
também ousada para explicar o assalto às finanças dos
Estados produtores de petróleo, não convence nem os
que a recitam com irritante renovação e inacreditável
ingenuidade dos nossos dias.
Então, eu faço este paralelo: naquela época, em
nome de “o petróleo é nosso”, excepcionalizou-se a
questão do ICMS, que passou a ser cobrado na origem,
e não no destino. E, hoje, da mesma forma com o pré-sal, surgiu essa também quase mesma frase, dizendo
que “o petróleo é de todos”, a riqueza é de todos; então,
os royalties também têm que ser de todos. Na verdade,
isso é um grande engano, porque os royalties são um
direito adquirido dos Estados produtores de petróleo.
Creio que aqui ninguém desconhece a natureza
reparatória dos royalties como contrapartida ao ônus
socioambiental decorrente da exploração do petróleo,
algo que agora é realçado pela liminar concedida ontem pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal
Federal. Muito menos eu acredito que desconheçam
a motivação histórica que levou os Constituintes de
1988 a instituí-lo para compensar a exceção constitucional à cobrança do ICMS, que, no caso do petróleo
e derivados, passou a ser no destino, sendo regra a
sua cobrança na origem.
Ninguém aqui é tão desinformado!
Esse, na verdade, foi um sequestro de receita
consciente e deliberado. As fantasiosas e enfadonhas
explicações apenas se repetem para alento das consci-
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ências. Esse é um malfeito do qual muitos são cúmplices. Porém, ninguém aceita o rótulo de acusado. Mas
aqui farei uma ressalva: eu não creio que a repercussão
dessa truculenta ação contra os Estados produtores
de petróleo tenha sido adequadamente dimensionada.
Nem mesmo o mais desmedido e irresponsável ânimo
de ganância poderia ter cogitado os terríveis prejuízos
que adviriam a esses Estados.
É o que eu já disse aqui: os nossos atos têm
consequências, e as votações que aconteceram no
Congresso, os atos que aconteceram na sessão do
Congresso que derrubou o veto presidencial, na verdade eu creio que não foram levadas em conta as consequências desses atos. Eu duvido que se cogitasse, por
exemplo, que, já neste ano, o Rio de Janeiro poderá
ter comprometido o seu teto legal de endividamento
por conta da redução de receitas advindas da compensação dos royalties. Será que alguém pensou nisso?
O que afirmo agora é a tradução do que foi afirmado pelo economista e especialista em contas públicas
Gabriel Leal de Barros, da Fundação Getúlio Vargas.
Estudo realizado por ele demonstra que a taxa de endividamento do Estado passará de 1,7 vezes, em 2012,
para 1,9, neste ano, se forem colocadas em prática as
novas regras para a distribuição dos royalties.
Esclareço aos que nos assistem que esse indicador de endividamento corresponde ao número de vezes que a dívida estadual pode superar a sua receita.
No caso do Rio de Janeiro, isso significa que a dívida
do Estado será 1,9, quer dizer, quase duas vezes a
sua receita para 2013. Esse índice de endividamento
é o estabelecido como limite pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Se porventura ultrapassarmos esse patamar,
as punições consistem no corte de todos os auxílios
financeiros da União ao Estado, no impedimento de
contratação de novos empréstimos internos e externos
e no induzimento à demissão de servidores estaduais,
entre outras medidas de forte impacto socioeconômico.
A esse caos devem ser adicionados os efeitos do
rebaixamento na nota de crédito do Estado, anunciada na semana passada pela Fitch Ratings, uma das
mais antigas agências internacionais de classificação de risco. Segundo a Fitch, se não conseguirmos
compensação para as perdas dos royalties, teremos
rebaixada a atual nota de ‘BBB’– (menos), a mínima
para ter classificação em grau de investimento, dando
causa ao enfraquecimento do nosso perfil financeiro e
prejudicando a negociação de empréstimos e a atração
de novos investidores.
Mas a coisa não para por aí. Segundo previsões
da Fundação Getúlio Vargas, a situação dos fluminenses tende a se agravar, pois a perda de receita do
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Estado gradualmente aumentará. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, toda essa corrosão das finanças,
sem a compensação dos royalties, mais o custo de
financiamento no mercado pela redução do grau de
investimento, ainda poderá ser potencializada pela
revisão do ICMS interestadual e do ICMS da energia
elétrica. Mas, para que não me chamem de alarmista,
trago a advertência feita por outra respeitável agência
de classificação de risco, a Moody’s, para a qual essas
reduções de receitas se somarão a outras pressões
financeiras como as relacionadas aos investimentos
planejados para a Copa do Mundo em 2014 e também
para as Olimpíadas em 2016.
Essas são algumas das razões que me convencem de que aqueles que engendraram e os que
endossaram a perversa estratégia de burlar a Constituição para abalar as finanças do Rio de Janeiro não
cogitavam quão funesto seria o desfecho desse gesto.
Por esse motivo, volto a esta tribuna para, mais
uma vez, apelar ao bom senso coletivo. Ainda há tempo para discutirmos uma saída sensata para essa repartição de receitas.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador, V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pois não, Senador Lindbergh, companheiro de trincheira nesta guerra. Com muito prazer, recebo seu aparte.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu
quero, primeiro, parabenizar V. Exª. Os fluminenses
estão conhecendo agora, pois V. Exª assumiu depois
que o Senador Crivella passou a ser Ministro da Pesca, com muita satisfação, essa grande conquista do
Rio de Janeiro aqui no Parlamento. V. Exª teve uma
atuação destacadíssima! Aqui, no Senado, eu, V. Exª e
Dornelles, o tempo todo estivemos juntos, construindo
nossas estratégias. V. Exª merece, de fato, parabéns,
em nome do Estado do Rio de Janeiro. Agora, V. Exª
fez um pronunciamento muito importante. O Presidente
Senador Jorge Viana, que preside esta sessão, sabe
que nós alertamos, em vários momentos, para o fato
de que a derrubada do veto da Presidenta Dilma iria
judicializar tudo: o que estava para trás, já contratado, e
o que estava para frente. Eu sempre disse, nas minhas
argumentações, que a Dilma estava propondo, com o
veto, um acordo bom para todos os lados. O que ela
fez? Ela aceitou as regras que foram aprovadas aqui
contra a nossa vontade em relação a tudo que fosse
do futuro – pré-sal e novas licitações na área de concessão. Ela só disse: “Não podemos mexer no que está
para trás”. E o veto dela, Senador Eduardo Lopes, foi
em cima de um princípio constitucional muito claro. O
veto da Presidenta Dilma está aqui: “As novas regras de
distribuição dos royalties, previstas no art. 3º do projeto,
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ao não ressalvar a sua aplicação aos contratos já em
vigor, violam frontalmente o disposto no inciso XXXVI
do art. 5º...” – direito adquirido, Ato Jurídico Perfeito.
Eu ouvi hoje alguns Senadores falando em PEC, numa
PEC para alterar isso. Isso é cláusula pétrea; no art. 5º
ninguém pode mexer! Pois bem, o que estão fazendo?
Ao tentar entrar numa batalha muito difícil para mexer
no que já estava contratado – eu queria alertar sobre
isso –, eu acho que os Estados não produtores podem
ter entrado num caminho que pode levá-los a perder
o que conquistaram em relação ao futuro, porque o
voto da Ministra Carmen Lúcia é muito revelador. A
cautelar não é somente para os contratos do passado,
é também para o futuro. E ela fala claramente – e eu
só queria encerrar dizendo um trecho do voto da Ministra Carmen Lúcia: “A alteração das regras relativas
ao regime de participação no resultado da exploração
de petróleo ou gás natural ou da compensação pela
exploração sem mudança constitucional do sistema
tributário importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo.” E ela fala dos royalties como uma
compensação a Estados produtores e confrontantes.
Quero dizer que há votos no Supremo Tribunal Federal,
em decisões anteriores, do Ministro Nelson Jobim, da
Ministra Ellen Gracie, do Ministro Sepúlveda Pertence,
e o que o Governador do Estado, com a Procuradora
do Estado e com o Luís Roberto Barroso, preparou,
nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, em que
se questionam todos esses aspectos. Então, Senador
Eduardo Lopes, faltou que este Congresso Nacional
fizesse a boa política. Pensaram que, por terem maioria, 24 contra 3, podiam atropelar. Não é isso. Hoje, na
peça da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Senador Jorge Viana, Luís Roberto Barroso diz o seguinte:
“A política cria o Direito”. Nós criamos uma Constituição, houve um acordo naquela Constituição. Depois,
o Direito limita a ação política. Então, não era porque
eles tinham uma maioria aqui que se podia passar por
cima da Constituição. Nós estamos muito felizes com
esse voto. Acho que é uma vitória parcial, mas é uma
vitória muito importante. E parabenizo V. Exª pelo pronunciamento e pela capacidade de luta neste tema.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Muito obrigado, Senador Lindbergh.
Realmente, como foi colocado, tanto eu como V.
Exª, como também nosso querido Senador Dornelles,
estivemos sempre juntos, conversando, vendo a melhor estratégia.
Hoje, eu falava numa entrevista que nós víamos
que estava se apontando para isso. O veto, como o
Senador leu, da Presidente Dilma já apontava essa
inconstitucionalidade. Nós, também, por meio da atitude dos governadores, querendo abrir mão do que já
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foi licitado, mas pensando num adiantamento de receita, ficou bem claro que caminhava para o seguinte: a
questão dos royalties pertence aos Estados produtores
e os confrontantes. Isso não vai se mudar.
Nós temos aí a questão do ICMS, sobre o que
também falei aqui várias vezes, desde o ano passado,
quando começou essa luta; nós sempre falamos sobre
isso, a questão da compensação, o ICMS, que hoje é
cobrado no destino e não na origem. Na verdade, os
Estados não produtores já participam da questão do
petróleo, porque, no momento em que o ICMS é cobrado
no destino e não na origem, eles já estão recebendo o
benefício do petróleo. Benefício esse que ficaria com
o Estado do Rio de Janeiro, mas a excepcionalização
da arrecadação de ICMS provocou isso.
Eu li hoje uma matéria num jornal, na imprensa,
em que se dizia, comparando royalty com ICMS, que é
praticamente o mesmo valor. Na verdade, não, porque
no royalty, estão incluídos as perdas sociais, o passivo ambiental e também o ICMS, mas ele fez como se
fosse um cálculo só de ICMS. Ou seja, ele pegou um
número bruto: o Rio recebe R$10 bilhões de royalties,
o Estado do Rio. Quanto ele receberia de ICMS? Os
mesmos R$10 bilhões. Mas ele não colocou o passivo
ambiental, não colocou a questão da perda e o passivo
social e ambiental.
Nós já falamos aqui. São números que nós temos da Associação dos Municípios Produtores de Petróleo. Ao longo desse tempo, desde 1988, o Rio de
Janeiro deixou de arrecadar com os royalties. Se fosse o ICMS cobrado na origem, o Rio de Janeiro teria
recebido 20 vezes mais o que recebeu com royalties
no mesmo tempo.
Então, realmente, como disse o Senador Lindbergh, a decisão de ontem nos deixou felizes, foi uma
vitória, mas eu creio que aponta para o futuro. E como
foi comentado, realmente, nós ouvimos, até conversávamos com Senadores de outros Estados, que falavam
sobre essa PEC, que sentiram uma indicação de que o
caminho seria a PEC. Mas ali, também, na nossa conversa, o Senador defendeu essa mesma questão que
foi citada aqui, a questão da cláusula pétrea.
Então, na verdade, eles entraram numa luta que
pode causar a eles muito mais perda do que eles imaginam, porque, se for decidido, e cremos assim, que
o royalty é direito adquirido dos Estados produtores
e não pode ser alvo nem de redistribuição, nem de
mudanças, então, também o futuro dos Estados não
produtores, com respeito às receitas dos royalties que
tanto eles desejam, pode não chegar até eles.
Poderíamos ter decidido isso aqui, no Congresso,
no voto, numa conversa, num diálogo, mas, realmente,
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não houve conversa, nós já falamos aqui, a sessão foi
tumultuada, a sessão foi atropelada.
Diz-se que deve ser respeitada a democracia da
maioria, mas,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – ...
como eu sempre digo, a maioria pode muito, mas não
pode tudo. Esta lição tem de ficar bem clara: a maioria
pode muito, mas não pode tudo.
Finalizo, então, feliz com esse voto, feliz com essa
decisão. Vamos aguardar, agora, o Plenário. O Plenário do Supremo vai decidir, e nós cremos, mais uma
vez, que vai ser decidido a favor do Rio de Janeiro e
a favor dos Estados produtores.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Eduardo Lopes.
Passamos, de imediato, a palavra à Senadora
Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Enquanto se dirige à tribuna, eu leio estes ofícios:
A Presidência designa, como membro titular,
o Deputado Miro Teixeira, em substituição ao Deputado André Figueiredo, e, como membro suplente, o
Deputado João Dado, em substituição ao Deputado
Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 608, de
2013, conforme Ofício nº 96, de 2013, da Liderança
do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Câmara
dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o Ofício:
Ofício nº 96/2013 Lid PDT
Brasília, 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico os nomes dos
Deputados MIRO TEXEIRA PDT/RJ e JOÃO DADO
PDT/SP, como membros TITULAR E SUPLENTE respectivamente, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 608/2013.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, como membro titular,
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o Senador Cássio Cunha Lima, em substituição ao
Senador Mário Couto, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 608, de 2013, conforme Ofício nº 98, de 2013, da
Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o Ofício:
Ofício nº 98/13-GLPSDB
Brasília, de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador CÁSSIO CUNHA LIMA para integrar, como titular, a Comissão Mista para análise da Medida Provisória nº 608,
de 2013, em substituição ao Senador MÁRIO COUTO.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs e
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu até poderia fazer, como Estado não produtor,
o meu Rio Grande do Sul, na questão dos royalties,
mas deixo de fazer o contraditório e O contraponto ao
Senador Eduardo Lopes e ao meu querido amigo Senador Lindbergh Farias, que foram aqui, junto com o
Senador Francisco Dornelles, verdadeiros líderes de
uma batalha que ainda não terminou. Mas que a justiça
se faça nisso, e que haja um pouco de compreensão
também no avanço político desse entendimento, Senador. Eu penso que sempre o entendimento é muito
melhor do que qualquer demanda judicial.
Mas hoje tivemos aqui um dia muito especial,
Senador Paim – o senhor que é muito vinculado às
causas sociais, trabalhistas –, com a votação, em primeiro turno, da emenda à Constituição que dá aos
trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores das categorias urbanas ou mesmo da área
rural. Então, é um avanço social do maior significado,
histórico até, resgatando um direito de muitos desses
servidores, desses trabalhadores, que têm um papel
relevante, cada dia mais, na nossa vida. Porque eles é
que cuidam, enfim, de nós. Então, essa é a relevância
adicional desse trabalho dos empregados domésticos.
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Mas estou ocupando esta tribuna, Senador Paim,
porque, como V. Exª, nós pertencemos à Comissão de
Assuntos Sociais, e hoje a Comissão, por meu requerimento, fez uma audiência pública na qual estiveram
presentes a representante do Ministério da Saúde, Drª
Ana Paula Cavalcante; o representante do Conselho
Nacional da Saúde, Olímpio Távora; o Presidente da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Irineu Grinberg; o representante do Conselho Federal de Farmácia,
membro da Comissão de Análises Clínicas desse Conselho, Mário Martinelli; o Diretor de Defesa Profissional
da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboral, Dr. Vitor Pariz; o Dr. Marcelo Abissamra,
representante do Conselho Federal de Biomedicina,
e o Dr. Edson Rogatti, do Conselho de Administração
da Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas, representando o
Presidente dessa entidade.
O que nós discutimos ali, a meu requerimento?
Um tema que é recorrente nesta Casa: a necessidade
urgente e inadiável da correção das tabelas do SUS,
que nós discutimos muito, para os hospitais, santas
casas e hospitais filantrópicos ou para toda a clientela
SUS, mas, sobretudo, para os laboratórios de análises clínicas.
A situação é extremamente preocupante nesse cenário, Senador Paim, Senadores e Senadoras.
Se os hospitais filantrópicos, como bem observou a
Agência Senado, reclamam uma séria crise financeira, os laboratórios de análises clínicas, alguns quase
centenários, que também prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, parecem não ficar atrás. Nessa
audiência pública, na terça-feira, foi visto que o valor
pago pelo SUS por uma dosagem de glicose – e nós
precisamos fazer isso com frequência – é o mesmo há
19 anos. Uma dosagem de glicose o SUS paga para o
laboratório de análises clínicas R$1,85, Senador Paim.
Isso não cobre, seguramente, os custos de produção
desse exame.
Não há nenhum procedimento na tabela do SUS,
principalmente na área de diagnóstico, tão mal remunerado como neste momento, segundo reconheceu o
representante da Confederação Nacional da Saúde,
Olímpio Távora. Ele até fez uma referência muito clara
sobre a situação dos problemas, dizendo que os baixos valores pagos se originam da escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter o
serviço de saúde operando com eficácia e eficiência;
inconstância no repasse dos pagamentos do Ministério da Saúde para os pagamentos dos serviços conveniados. Aí está um grande problema, tanto para os
laboratórios, quanto para as santas casas e hospitais
filantrópicos. E, claro, baixíssimos valores pagos pelo
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SUS aos diversos procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares. Essa é uma situação verdadeiramente dramática.
Mário Martinelli, representando o Conselho Federal de Farmácia, acredita que os laboratórios que prestam serviço ao SUS estão chegando ao fim. A entidade
está vistoriando laboratórios públicos das 27 capitais
brasileiras e constatou até agora condições – vou usar
a palavra usada por Mário Martinelli – insalubres nessa
situação de funcionamento e falta de controle de qualidade interna em muitos hospitais públicos.
É perdendo qualidade a cada dia e não incorporando novas tecnologias que se consegue oferecer
serviço sem reajuste há 19 anos. É preciso resgatar
o respeito que o laboratório merece – ponderou o representante do Conselho Federal de Biomedicina, Dr.
Marcelo Abissamra Issas.
O setor tem conseguido alguma sobrevida, segundo informou o Diretor da Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica, Vitor Pariz, ao renegociar a redução
dos preços dos insumos e dos equipamentos com fornecedores. E Olímpio Távora, em resposta a questionamento do Senador Cyro Miranda, afirmou que muitos
laboratórios insistem em continuar trabalhando com
o SUS – apesar dessas graves dificuldades financeiras –, por não terem condições financeiras de fechar
as portas e suportar os encargos sociais da medida.
Aliás, enquanto eu estava usando o Twitter e
fazendo as informações a respeito dessa audiência
pública, recebo de Bagé, que V. Exª conhece bem, a
informação do Guilherme Veleda, que herdou do pai
um laboratório de análises clínicas, Senador Paim. Era
o retrato perfeito e acabado do que havia sido revelado
na audiência: ele herdou só dívidas, nenhum patrimônio, e já não sabe mais o que fazer para encerrar as
atividades daquilo que foi um passivo violento deixado,
por não haver as correções das tabelas do SUS, entre
outros problemas, evidentemente. Mas lembro que isso
apenas agrava a situação. Ora, 19 anos, R$1,85 um
exame para glicemia!
Ao mesmo tempo em que se lamentou a ausência de incentivos previdenciários ou desonerações tributárias aos laboratórios, o Presidente da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, Irineu Grinberg, alertou
que a rede laboratorial pública não tem condições de
absorver a demanda desses prestadores de serviços
ao SUS. Aliás, ele mesmo lembrou também que, quando se tentou incluir os laboratórios de análises clínicas
– que são empresas familiares, em sua maioria – no
sistema Simples, o Governo não aceitou. Seria uma
forma viável de salvar essas empresas, esses laboratórios que prestam um relevante serviço à saúde pública de nosso País.
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O representante da Confederação das Santas
Casas, Edson Rogatti, se alinhou a um discurso dos
laboratórios ao exigir e ao pedir, reivindicar, uma espécie de SOS ao Ministério da Saúde, uma remuneração
dos serviços capaz de cobrir pelo menos os custos.
Saúde é um direito de todos e não tem preço –
disse e repetiu a campanha Saúde Não tem Preço. E
aí o Dr. Vitor Pariz concluiu: mas tem custo, tem custo
para prestar esse serviço de qualidade.
Na verdade, o que vimos hoje sobretudo na exposição que foi feita pela Drª Ana Paula Cavalcante é
que é preciso construir um espaço para que possamos
resgatar a correção desses valores. E, por habilidade
do Senador Waldemir Moka, hoje Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, foi sugerido que a Drª
Ana Paula Cavalcante coordenasse com a área técnica entendimentos com base no que foi apresentado
hoje na audiência pública, que discutiu a necessidade
urgente da correção das tabelas do SUS para laboratórios de análises clínicas e também para hospitais
filantrópicos e santas casas. E que houvesse uma
discussão preliminar sobre os números apresentados
hoje e, em seguida, a deliberação, por parte do Ministro
Alexandre Padilha, de alguma saída. Caso contrário,
Senador Paulo Paim, esses laboratórios não só fecharão as portas, mas vão criar um problema gravíssimo,
sobretudo da qualidade.
E o que está acontecendo? A terceirização dos
laboratórios e dos hospitais públicos. Isso tem provocado também a transferência do atendimento do SUS
não dos laboratórios nas cidades onde estão instalados esses pequenos laboratórios, mas um exame de
sangue, por exemplo, um hemograma feito em Bagé
é enviado para Belo Horizonte. Isso, segundo os médicos, pode provocar uma distorção da apuração real
da patologia eventual que possa o paciente ter.
Para encerrar, Senador Paulo Paim, acreditando
na possibilidade de que seja realmente viável a proposta do Senador Waldemir Moka, que se encontre,
pelo plano técnico, político e do Ministério do Planejamento, a condição mais adequada para a correção
dessas tabelas, a fim de não colocar em risco programas muito importantes criados recentemente pelo
Ministério da Saúde.
Por isso, eu vou fazer a leitura aqui de um texto
que foi apresentado pelo presidente da Associação
Brasileira dos Laboratórios de Análises Clínicas, Irineu
Grinberg, intitulado A Volta dos Maus Momentos. Ele diz:
Logo após a implantação destas mudanças
[introduzidas pelo Ministério da Saúde], o Ministério da Saúde publicou a nova tabela de
procedimentos do SUS, com valores explicitados em reais [isso aconteceu logo após as

MARÇO 2013

11378 Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mudanças econômicas do País], o que fez
mudar de modo radical a economia do setor
privado de saúde, pois reapareceram resultados financeiros razoáveis e, melhor ainda,
foi possível voltar a existir investimentos. Os
laboratórios de análises clínicas puderam ser
reequipados, realizar melhorias em área física, melhorar o acolhimento e principalmente
pensar em qualidade, fator que contribuiu de
modo significativo para que muitos laboratórios incrementassem sistemas operacionais,
submeteram-se a auditorias, foram acreditados e se transformaram em exemplares instituições da saúde.
É fácil também lembrar que o valor fixado pelo
SUS para a maioria das dosagens bioquímicas
era de R$1,85, e, quando nos recordávamos
dos valores anteriormente pagos, fazíamos a
necessária comparação com o preço de outras
utilidades, tais como um singelo picolé. Dessa forma, foi criado na Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas o índice “chicabon”, que
era apenas o quociente do valor da glicemia
pelo picolé [tendo como referência o preço
do picolé]. Àquele tempo, este índice era de
2,17, ou seja, com o valor recebido por uma
dosagem de glicose no sangue, era possível
adquirir 2,17 “chicabons” [ou seja, dois chicabons e quase a metade de outro].
Os tempos foram passando, a inflação, ainda
que não galopante, retornou. Durante este
tempo, a extorsão tributária passou a ser uma
realidade diária, os salários hoje são 500%
maiores e, com eles, a carga de INSS e afins.
Os preços administrados pelo poder [público]
também tiveram reajuste similar.
Não se fala em desoneração da folha de pagamento e o corte de alguns tributos, tais como
os que vêm sendo ofertados para outros setores da economia [como o IPI]. A inclusão dos
laboratórios de análises clínicas no “Simples”
dentro de um enquadramento palatável nem
pensar, apesar de tímidas manifestações no
Congresso Nacional.
Nos últimos três governos federais, estivemos
com todos os ministros da Saúde que por lá
passaram, e de todos, sem exceção, ouvimos
concordância em relação à defasagem da tabela de procedimentos, vagas promessas de
reajustes, porém, numa inequívoca e filosófica
manifestação de preconceito com laboratórios
privados, nada de prático.
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Aconteceu o inevitável, a obsolescência de
muitos estabelecimentos laboratoriais, pois
não é possível trabalhar com qualidade etérea. Um Governo que remunera uma glicemia
a R$1,85 e um hemograma a R$4,11 não tem
o direito de instituir tributos extorsivos como
os que estão sendo cobrados na atualidade
dos laboratórios. Não é mais possível apenas
aguardar dias melhores.
Escreveu, lamentando a situação que vive o setor, o Presidente da Associação Brasileira de Análises
Clínicas, Irineu Grinberg, na exposição que fez hoje
na audiência pública.
Eu queria renovar aqui, desta tribuna, Senador
Paulo Paim – e tenho certeza de que conto com o
apoio de V. Exª e dos demais Senadores –, o pedido
para que a área técnica do Ministério da Saúde, à luz
desses dados e da situação geral, faça um reexame
dessa questão, e que não se passe mais um Governo, o quarto Governo Federal, sem haver a correção
dessas tabelas do SUS. Isso, se não acontecer, vai
comprometer seguramente a saúde e também o trabalho dos médicos, que dependem da análise clínica
ou da análise laboratorial para fazerem os diagnósticos mais corretos das patologias. Por isso, estaria
se protegendo, com essa correção, também a saúde,
especialmente, da camada mais pobre da população,
que só depende do serviço do SUS para o seu atendimento médico-hospitalar.
Esse é o apelo que eu deixo ao Ministro Alexandre Padilha, ao Governo e a toda equipe técnica do
Ministério da Saúde, em nome de uma categoria que
tem uma representação histórica, porque são empresas familiares. E o Martinelli, do Conselho Federal de
Farmácia, disse muito bem que a saída é uma parceria
público-privada adequada aos níveis de responsabilidade social, também, para que esse problema seja
resolvido.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu ia pedir para a Senadora Ana Amélia – mas
eu sei que V. Exª está com um compromisso – para
que, se ela pudesse, presidisse no meu lugar… Mas
V. Exª está com um compromisso, então eu continuo
na Presidência. Sei que V. Exª, toda vez que é convidada, vem, como eu também procuro vir, quando V.
Exª me convida.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria muito, Senador Paim, poder, eu gostaria de poder
lhe atender... (Fora do microfone)...
Eu tenho sido colaboradora de V. Exª e com muito
prazer faria isso. E V. Exª, da mesma forma, quando eu
preciso. Só que tenho dois compromissos aguardando:
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um é a reunião da Frente Parlamentar do Carvão, que
é um assunto que V. Exª sabe que é importante para
o nosso Estado, o Rio Grande do Sul, e o outro é uma
reunião do meu Partido e também do Líder, Deputado
Maranhão, que também está aguardando a minha presença. Então, eu esperei até agora e queria agradecer
a V. Exª pela compreensão, sobretudo porque temos a
multiatividade aqui, a multiagenda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E a senhora me representa na Frente do Carvão.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Vou representá-lo na Frente do Carvão, Senador.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Então, eu passo a palavra, de imediato, ao Senador
Lindbergh Farias, na certeza de que, depois, ele vai
assumir aqui para que eu fale.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Quer que eu faça isso agora, já?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não, fale. Pode falar. De qualquer jeito, eu vou
ter que aguardar V. Exª. V. Exª fala, depois preside, e
eu faço a minha fala.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, subo hoje à tribuna para falar da
decisão, da cautelar da Ministra Cármen Lúcia sobre
a questão dos royalties.
V. Exª sabe que eu estou agora como Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, onde estamos
discutindo vários temas, como o Fundo de Participação
dos Estados, que está para ser votado no plenário, a
reforma do ICMS, a questão da dívida dos Estados...
Em todos esses pontos, eu acho que um caminho nós
aprendemos: não fazer desses debates o acirramento
federativo que houve na questão dos royalties. Há alguns pressupostos: nenhum Estado pode perder aquilo
que já está previsto no Orçamento. Eu acho que na
questão dos royalties faltou razoabilidade. Virou uma
questão muito passional entre Estados não produtores
e Estados produtores. E o debate saiu do senso, volto
a dizer, da razoabilidade.
Eu falo tudo isto, porque o veto da Presidenta
Dilma foi um veto muito equilibrado. Quando a Presidenta Dilma vetou, ela respeitou a decisão do Congresso Nacional em relação a tudo daqui para frente,
todo o futuro, não só o pré-sal, mas também as novas
licitações da concessão. Ela respeitou, na íntegra, o
projeto do Senador Wellington Dias e o substitutivo do
Senador Vital do Rêgo. O que ela fez? Ela disse: não
dá para mexer no que já está contratado. Ela cita aqui e
baseou o seu veto num princípio claro, o art. 5º, inciso
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XXXVI da Constituição, que fala do direito adquirido,
do ato jurídico perfeito.
Está aqui:
As novas regras de distribuição dos royalties,
previstas no art. 3º do projeto, ao não ressalvar a sua aplicação aos contratos já em vigor,
violam frontalmente o disposto no inciso XXXVI
do art. 5º e no § 1º do art. 20 da Constituição.
Ali, naquele momento, quando quiseram derrubar
o veto da Presidenta Dilma, eu me lembro de ter feito
vários discursos dizendo o seguinte: se os senhores
derrubarem o veto, nós vamos judicializar tudo; o que
está para trás, mas também o que está para frente,
que os senhores conquistaram e que nós não íamos
entrar na Justiça questionando.
Pois bem, é preciso ressaltar que a cautelar da
Ministra Cármen Lúcia, primeiro, suspendeu não só
para os contratos assinados, mas também para os futuros, inclusive para o pré-sal. A cautelar entra nisso.
E eu vou ler aqui um ponto desse voto da Ministra.
A alteração das regras relativas ao regime de
participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural ou da compensação
pela exploração, sem mudança constitucional
do sistema tributário, importa em desequilibrar
o tão frágil equilíbrio federativo nacional; em
desajustar mais ainda o regime financeiro das
pessoas federadas, sem atenção aos princípios
e às regras que delineiam a forma de Estado
adotada constitucionalmente.
Continua:
O enfraquecimento dos direitos de algumas
entidades federadas não fortalece a Federação; compromete-a em seu todo. Se uma vez
se desobedece à Constituição em nome de
uma necessidade, outra poderá ser a inobservância de amanhã, em nome de outra, até
o dia em que não haverá mais Constituição.
Continua:
[...]
A relevância dos fundamentos apresentados
na petição inicial desta ação pelo Governador
do Estado do Rio de Janeiro e a plausibilidade jurídica dos argumentos nela expostos,
acrescidos dos riscos inegáveis à segurança jurídica, política e financeira dos Estados
e Municípios – experimentando situação de
incerteza quanto às regras incidentes sobre
pagamentos a serem feitos pelas entidades
federais, alguns decorrentes mesmo de concessões aperfeiçoadas e dos direitos delas
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decorrentes –, impuseram-me o deferimento
imediato da medida cautelar requerida.
Assim se tem resguardados, cautelarmente,
direitos dos cidadãos dos Estados e dos Municípios que se afirmam atingidos em seu acervo jurídico e em sua capacidade financeira e
política de persistir no cumprimento de seus
deveres constitucionais.
A decisão da Ministra, Sr. Presidente, decorre do
Pacto Federativo como cláusula pétrea! Uma proposta
que não respeite o princípio federativo não pode sequer
ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional.
A Constituição diz no art 60, § 4º, inciso I: “Não
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (...) a forma federativa de Estado”.
Devo dizer que é a mesma coisa, quando eu falo
em relação ao que já foi contratado. É o art. 15, inciso XXXVI. Eu vi Senadores e Deputados hoje falando
numa PEC, já que há a possibilidade de ser declarada
inconstitucional. Mas se esqueceram de que o art. 5º
é cláusula pétrea. Não se pode mexer em nada que
modifique o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
Pois bem, quero voltar a essa peça fabulosa
apresentada pelo Governador do Estado, mas feita
pelo grande constitucionalista Luís Roberto Barroso.
A petição inicial da Adin, apresentada pelo Governo do Estado, resume a questão:
Em resumo, trata-se da violação do pacto federativo originário, e, consequentemente, da
supremacia da Constituição e do princípio federativo. O pagamento de royalties e a fórmula de cobrança do ICMS sobre o petróleo no
destino, e não na origem, formam um sistema
que integra o pacto constituinte entre Estados
produtores e não produtores.
E prossegue a petição, detalhando a questão:
O artigo 20, parágrafo primeiro, desempenha
um papel muito relevante no equilíbrio federativo básico delineado pela Constituição de
1988. A partir de uma desigualdade de fato –
o petróleo e outras riquezas estão concentrados no território de determinados Estados –,
a Constituição instituiu um sistema jurídico de
repartição dos encargos e benefícios.
[...]
Ao suprimir seletivamente um dos elementos
do referido sistema – a mínima equivalência
entre as participações pagas aos produtores,
de um lado, e a compensação pela perda do
ICMS do outro –, efetivou-se uma ruptura do
próprio equilíbrio federativo: os Estados não
produtores passam a se beneficiar da arreca-
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dação do ICMS e de uma inusitada compensação por prejuízos que nunca tiveram.
Os Estados produtores ficaram tão somente
com os encargos, que se renovam e aprofundam continuamente, já que os impactos da
exploração continuam ocorrendo e as perdas
de ICMS tendem apenas a aumentar com o
avanço na exploração da camada pré-sal.
Este tipo de desequilíbrio, imposto pela maioria
dos Estados não produtores, caracteriza uma
verdadeira expropriação entre entes. Seria o
mesmo que admitir que um bloco formado por
14 Estados determinasse o sequestro de verbas do bloco minoritário ou a ele transferisse
o pagamento de suas despesas de custeio.
Por tudo isso, os dispositivos violam também
o próprio núcleo do princípio federativo, substituindo o equilíbrio entre entes locais, estabelecidos pela Constituição, por um sistema
casuístico e objetivamente arbitrário, imposto
pela maioria eventual formada pelos Estados
não produtores.
Eu tinha falado há pouco, num aparte ao Senador
Eduardo Lopes, que não é porque há maioria – são
24 Estados contra 3 – que se pode passar por cima
da Constituição. Há um trecho dessa Adin feita pelo
grande Prof. Luís Roberto Barroso em que ele diz o seguinte: “O acordo político feito na Constituinte criou um
direito, e esse direito limita a ação da política”. Então,
pode haver a maioria que se quiser, mas não se pode
passar por cima da Constituição. E foi isso que foi feito.
Agora, Sr. Presidente, rapidamente, quero falar dos royalties como receita originária, de natureza
compensatória.
Todos nós sabemos que royalties são compensações financeiras. É compensação de quê? Compensação pelo aumento de demanda por serviços públicos
e atividades governamentais nas áreas de exploração;
compensação pelos evidentes impactos e riscos ambientais impostos aos Estados confrontantes às áreas
de produção; compensação pelo aumento de população
nos Municípios produtores. Dou exemplo de Macaé: em
1980, sua população era de 78 mil habitantes; hoje,
são 218 mil habitantes.
Na petição dessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, temos o seguinte:
A Constituição exige que os Estados e Municípios produtores sejam compensados, estabelecendo uma conexão explícita entre o desenvolvimento da atividade produtiva e o direito à
participação. Como se sabe, sistema similar é
aplicável aos particulares em propriedade em

512

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que venham a ser descobertas jazidas. Não
se trata, portanto, de uma benesse da União
ou de uma boa vontade do legislador federal.
Vale notar que a alegação de que o “mar” não
seria território dos Estados não tem consistência
e tampouco resiste à dicção expressa do texto:
para os fins do dispositivo, haverá direito à compensação, caso a exploração aconteça em terra
firme, na plataforma continental, no mar ou na
zona econômica exclusiva. E aqui não se trata
de compensar os ônus e riscos decorrentes da
exploração – o que já seria suficiente –, mas
também da perda de arrecadação do ICMS.
O STF já estabeleceu que os royalties são uma
compensação financeira vinculada aos Estados e aos
Municípios em cujo território se dá a exploração e aos
Estados e Municípios confrontantes, no caso de exploração marítima.
Para o STF, já houve decisões – vou ler aqui rapidamente, Senador Paulo Paim. Para o STF, os royalties são
um direito subjetivo constitucional assegurado aos Estados produtores, e não um favor, concedido a critério da
União. O próprio STF é que disse, em diversas ocasiões.
Vejam aqui o voto do Ministro Sepúlveda Pertence.
A compensação se vincula, a meu ver, não à
exploração em si, mas aos problemas que gera.
Com efeito, a exploração de recursos minerais
e de potenciais de energia elétrica é atividade
potencialmente geradora de um sem-número
de problemas para os entes públicos, especialmente ambientais [...], sociais e econômicos,
advindo do crescimento da população e da
demanda por serviços públicos.
O Ministro Marco Aurélio disse que: “O previsto no
art. 20, §1º, da Constituição Federal, não consubstancia
tributo, estando alcançado pelo gênero de indenização”.
A Ministra Ellen Gracie fala também:
Na forma do art. 20, §1º, da Constituição Federal, a reparação dos prejuízos decorrentes
do alargamento de áreas para a construção
de hidrelétricas deve ser feita mediante participação ou compensação financeira.
A própria Ministra Cármen Lúcia, na recente medida cautelar dessa Adin, diz o seguinte:
A alteração legislativa promovida a aquinhoar
Estados e Municípios não ajustadados nas condições territoriais constitucionalmente descritas,
com participação nos resultados da exploração
de petróleo e gás natural ou com valores compensatórios, mostra-se dissonante da norma
constitucional apontada como paradigma.
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Chamo a atenção porque isso aqui indica uma
discussão em relação ao futuro, ao pré-sal, e não só
em relação ao passado.
Note-se que o recebimento de valores pagos
pelos Estados e Municípios contemplados pelas regras legislativas questionadas corresponde à perda financeira e jurídica – pois de direito
se cuida, segunda alega o autor, em questão
a ser resolvida em julgamento de mérito da
presente ação – daqueles que se põem como
titulares do direito previsto no §1º art. 20 da
Constituição Federal.
O direito das entidades federadas, Estados e
Municípios, constitucionalmente assegurados,
decorre de sua condição territorial e dos ônus
que têm de suportar ou empreender pela sua
geografia e, firmado nesta situação, assumir
em sua geoeconomia, decorrentes daquela
exploração. Daí a garantia constitucional de
que participam no resultado ou compensam-se pela exploração de petróleo ou gás natural.
O mesmo argumento, Sr. Presidente – vou correr
para concluir –, consta das razões do veto da Presidenta Dilma.
Veja o que diz a Presidenta Dilma. Também aponta em relação ao futuro.
Eu chamo a atenção para esse fato. Acho que
faltou essa clareza aos Senadores e Deputados dos
Estados não produtores. É difícil mexer no que está
contratado. Isso é ato jurídico perfeito, direito adquirido.
Só que eu alertei! Os votos dos Ministros do Supremo
sobre essa questão assim indicam, e o veto da Presidenta Dilma também.
Vejam o que o veto da Presidenta Dilma.
Os royalties fixados na legislação em vigor
constituem uma compensação financeira dada
a Estados e Municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo em
seu território. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas
originárias destes mesmos entes, inclusive
para efeitos de disponibilidade futura. [Isso
aqui está no veto da Presidenta Dilma.]
Trata-se, portanto, de uma receita certa, que,
em vários casos, foi objeto de securitização
ou operações de antecipação de recebíveis.
A alteração dessa realidade jurídica afronta o
disposto no inciso XXVI do art. 5º e o princípio
do equilíbrio orçamentário, previsto no art. 167,
ambos da Constituição Federal.
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E eu vou acabar com um último argumento: royalties do petróleo e o ICMS, em que há um voto do Ministro Nelson Jobim, que conta bem essa história:
Pelo pacto originário estabelecido na Constituinte,
os Estados produtores, justamente por não receberem
ICMS na origem do petróleo – uma exceção em nosso
sistema tributário, que é alvo de tão intensas discussões
na reforma do ICMS – recebem a devida compensação
por meio das receitas do petróleo.
Esse direito decorre da compensação pelo ICMS,
mas também pelos impactos sociais, econômicos e
ambientais da exploração do petróleo em seu território. O pagamento dos royalties é uma compensação
pelo não recebimento do ICMS na origem, que integra
o pacto constituinte.
A petição inicial da Adin esclarece o argumento,
Luís Roberto Barroso:
A participação prevista no art. 20, § 1º, da
Constituição tem o objetivo de compensar o
ICMS perdido pelos Estados produtores e os
ônus gerados pela exploração de petróleo, o
mínimo que o legislador federal deveria prever a
título de participação é uma projeção do ICMS
que os referidos Estados deixam de arrecadar,
acrescida de um adicional, correspondente aos
riscos e ônus da atividade.
Vale observar que, nesse ponto, que já no modelo anterior a conta não fechava: o Estado do Rio
de Janeiro, por exemplo, deixava de arrecadar
cerca de R$8 bilhões [se o ICMS fosse cobrado
na origem], para receber menos de R$7 bilhões,
incluindo royalties e participação especial.
Para encerrar, vou lembrar um voto do Ministro
Nelson Jobim, que já citei várias vezes aqui. Eu tentava convencer, no debate que houve aqui no Senado
sobre esses aspectos constitucionais, para que facilitasse o entendimento.
Olha como o Ministro Nelson Jobim fala da criação do art. 20, §1º, ou seja, dos royalties do petróleo
na Constituinte. Ele diz o seguinte, ele conta a experiência dele como Constituinte e diz:
Daí por que preciso ler o §1º do art. 20, em
combinação com o inciso X do art. 155, ambos
da Constituição Federal.
O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não
incidiria sobre operações que se destinassem
a outros Estados – petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia elétrica –, ou seja, tirou-se
da origem a incidência do ICMS.
(...)Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se
o ICMS da origem e se dá aos Estados uma
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compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o §1º do art. 20 (...).
E continua:
Então, Ministra Ellen, estou tentando recompor
a questão histórica, com isso, que não é receita da União que liberalmente está dando, por
convênio, ao Estado, é uma receita originária
dos Estados, face à compensação financeira
da exploração em seu território de um bem,
de um produto, sobre o qual não incide ICMS.
O veto da Presidenta Dilma concorda com a tese
da receita originária dos Estados. E a Ministra Carmen
Lúcia, no seu voto de ontem, já adianta uma posição
e diz o seguinte:
A participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural ou compensação financeira por essa exploração acomoda-se a
modelo tributário, que fixa orientação diversa
para Estados titulares desse direito (previsto
no §1º do art 20) e para aqueles que com tais
recursos não podem contar.
E continua:
Daí a norma da alínea b, do inc. X, do §2º, do art.
155 da Constituição [cita Carmen Lúcia], segundo
a qual não incidirá ICMS sobre operações que
destinem a outros Estados petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados e energia elétrica. Vale dizer, [fala
a Ministra Carmen Lúcia] orienta-se a hipótese
de incidência tributária segundo o destino e não a
origem do produto tributado, exatamente para se
acomodar o regime de finanças na Federação’.
Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronunciamento.
Agora, esse é um pronunciamento em que estudamos a
decisão cautelar da Ministra Carmen Lúcia à Adin apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro. E eu acho até
graça alguém agora dizer: “Ah, vamos tentar um novo
acordo!”. Nós tentamos acordo o tempo inteiro. Criou-se uma maioria que gritava: “Vamos votar! Vamos votar! Vamos votar!”. Não houve razoabilidade. Não houve
equilíbrio. Agora eu digo: com a graça de Deus, existe
um acordo constitucional neste País. E a Constituição é
fruto de um pacto firmado lá atrás. Ainda bem que nós
temos um acordo constitucional. Nós agora queremos
essa cautelar. O Rio de Janeiro respirou aliviado, porque
o Estado e os Municípios podiam quebrar a qualquer
momento. Mas nós queremos muito. Penso que pode
haver muitos ensinamentos a este Congresso em outros pontos que nós temos que discutir: a construção de
acordos, não passar por cima da Constituição.
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Creio que o Supremo vai estabelecer uma coisa
muito importante aqui: na discussão da Federação,
nós temos que respeitar os Estados também. Não é
maioria eventual, que nós vamos aqui modificando e
passando por cima de regimentos. Na votação aqui,
passaram por cima do Regimento do Congresso Nacional, por cima da Constituição.
Então, eu devo dizer que nós, do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Estado do Rio de Janeiro
apresentou sua ação direta de inconstitucionalidade,
não só defendendo o que está para trás, mas em cima
desses pontos que são muito fortes em relação ao futuro. E eu penso que faltou equilíbrio, naquela hora da
votação, às Lideranças dos Estados não produtores...
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – ...
para que construíssemos um acordo naquele momento.
Agora, toda a nossa esperança está depositada
no Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que o
bom Direito está do nosso lado. Vamos acompanhar
esse julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade com muita esperança. O Rio de Janeiro
tem certeza de que o bom Direito está ao nosso lado.
Muito obrigado. Agradeço muito ao Presidente,
o Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Lindbergh Farias.
Senador Lindbergh, a sessão do dia de hoje foi
considerado por todos uma sessão histórica, quando,
enfim, depois de 70 anos de CLT, a completar este
ano, o Senado aprova, por unanimidade, tanto a PEC
original como as emendas, reconhecendo os direitos
dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos, o que
mostra o compromisso desta Casa com os mais pobres.
Que bom a gente poder dizer que, a partir da aprovação definitiva da PEC, que será na próxima terça-feira,

Quarta-feira 20

esses mais de quatro ou cinco milhões de trabalhadores
terão os mesmos direitos dos outros celetistas!
Eu chego a dizer que isso vai melhorar o mercado de trabalho para as empregadas domésticas, ao
contrário daqueles que dizem que vai diminuir a oferta de empregos nessa área, porque, agora, com essa
segurança jurídica, com certeza absoluta, as pessoas
vão perceber que é melhor assinar a carteira, cumprir
o que manda a CLT e ter um empregado, uma empregada que atenda àquilo que a família gostaria como
bom atendimento naquela atividade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 177, DE 2013
Requer voto de pesar pelo falecimento da
Sra. Cléa de Melo Cavalcanti.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo falecimento da Sra. Cléa de Melo Cavalcanti, mãe dc Senador
Mozarildo Cavalcanti, ocorrido hoje, 19 de março de 2013.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao conhecimento do Senador Mozarildo Cavalcanti e, por
seu intermédio, aos demais familiares.
Justificação
O voto de pesar ora requerido ao Senado da República é um preito de saudade a Dona Cléa. Era um exemplo, conforme sempre ressaltou o Senador Mozarildo.
Sua vida sempre foi pautada pelo seu comprometimento, retidão e honestidade. Era muito querida
na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima.
Por estas razões, Dona Cléa de Melo Cavalcanti
é merecedora da homenagem póstuma desta Casa.
Sala das Sessões, 19 de março de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 31, Relatório de Viagem do Senador
Roberto Requião, referente ao Requerimento nº 10, de
2013, de missão, no qual relata visita oficial à Polônia,
no período de 19 a 23 de fevereiro de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 31/2013
Brasília, 19 de março de 2013
Assunto: Relatório de Participação na Missão Parlamentar Brasil/Polônia
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha
Participação na MISSÃO PARLAMENTAR BRASIL/
POLÔNIA, realizada em fevereiro de 2013, contendo
um resumo de eventos em que participei e autoridades contatadas.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Cordialmente, – Senador Roberto Requião.
RELATÓRIO DE VIAGEM DO SENADOR
ROBERTO REQUIÃO À POLÔNIA, EM
FEVEREIRO DE 2013
O Senador Roberto Requião, na qualidade de
membro do Grupo Brasil-Polônia (criado pela Resolução nº 64, de 2003) ausentou-se do Brasil, no período de 15 a 28 de fevereiro de 2013, com o fim de,
por indicação da Presidência do Senado, representar
a Casa em reunião daquele Grupo.
A viagem foi autorizada por meio da aprovação
do Requerimento nº 10/2013, em 5-2-2013 e decorreu
de convite do Grupo Polonês — UNIÃO INTERPARLAMENTAR, aqui anexado em Português e em Polonês,
encaminhado a este Senado por meio de ofício do
Embaixador da Polônia, também anexado.
Nesse período, participou dos seguintes eventos:
• Visita à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal da Polônia, em que foram discutidos temas de
interesse comum dos dois países;
• Entrevista com o Ministro da Economia da Polônia;

515

Março de 2013

• Encontro com os membros da Câmara Econômica Nacional;
• Encontro com autoridades da Cracóvia;
• Visita ao Campo de Concentração de Aushwitz.
Participaram da missão o Senador Acir Gurgacz,
presidente do Grupo Parlamentar Brasil/Polônia, e este
signatário, como presidente do Parlasul.
A missão serviu para estreitar as relações entre
os parlamentos dos dois países, assim como para estreitar as relações diplomáticas e comerciais entre o
Brasil e a Polônia, principalmente no campo da agricultura, meio ambiente.
As audiências e debates ocorreram no Parlamento Polonês, nas comissões de Agricultura e de Meio
Ambiente, no Ministério da Economia, e na Câmara
Econômica Nacional, em Varsóvia, capital da Polônia.
Na segunda etapa da missão ocorreram as visitas
técnicas em várias regiões da Polônia e uma audiência
com o governador da Cracóvia.
Nos últimos anos, têm sido registradas taxas
significativas de crescimento do comércio entre Brasil
e Polônia. De 2007 a 2011, o intercâmbio comercial
aumentou 76% passando de US$ 540 milhões para
US$ 948 milhões no período. As exportações brasileiras
para a Polônia são compostas, na maioria do comércio,
por produtos manufaturados, que representaram 54%
das vendas em 2011.
Os governos do Brasil e da Polônia querem ampliar as parcerias comerciais para incrementar as relações econômicas entre ambos. Em novembro de
2012, o ministro das Relações Exteriores da Polônia,
Radoslaw Sikorski, veio ao Brasil acompanhado por
uma delegação de 60 empresários para reuniões em
Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro.
A intenção é negociar principalmente nas áreas
de gás, petróleo, infraestrutura e indústria pesada. Em
2012, a Comissão de Agricultura do Senado recebeu
o vice-ministro da Agricultura, Tadeuz Nalewajk. Na
ocasião foram discutidos alguns entraves burocráticos
que dificultam a relação comercial entre os dois países.
Nesta missão, com os parlamentares poloneses
e com representantes do governo da Polônia, estes
aspectos da relação comercial que dificultam uma aproximação maior com o Brasil, também foram tratados,
como os subsídios concedidos pelos governos europeus aos produtores rurais, que impedem uma competição justa com os produtos brasileiros, a legislação
ambiental, como o Código Florestal – que assegura o
uso sustentável do solo e dos recursos florestais brasileiros, com o estatuto da Reserva Legal, e a matriz
energética dos dois países.
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Enquanto o Brasil tem uma matriz energética de
base hídrica, uma das mais limpas do mundo, a Polônia e muitos países do Leste Europeu possuem no
carvão a sua base energética.
Autoridades contatadas durante a missão:
• Jorge Geraldo Kadri, embaixador brasileiro na
Polônia
• Bogdan Borusewicz, presidente do Senado da
Polônia
• Bronislaw Komorowski, presidente da Câmara
Baixa do Parlamento
• Radoslaw Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia
• Grazyna Henclewska, ministra da Economia
• Ilona Antoniszyn-Klik, vice-ministra da Economia
• Tadeuz Nalewajk, vice-ministro da Agricultura
• Jacek Majchrowski, governador da Cracóvia
• Elzbieta Janowska-Moniusku, Relações Internacionais do Parlamento
• Jan Krzysztof Ardanowski, vice-presidente da
Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do
Parlamento
• Krzysztof Gadowski, membro do Parlamento
• Adam Rybakowicz, membro do Parlamento
• Wojciech Szarama, membro do Parlamento –
Comissão de Meio Ambiente.
• Stanislaw Zelichoweski, membro do Parlamento
– Comissão de Meio Ambiente
• Katarzyna Matusik-Lipiec, membro do Parlamento
Segue, ainda, em anexo, o roteiro de voos da
viagem.
Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, 19 de março, Dia de
São José, é um dia muito especial para os piauienses
e para os nordestinos. Acredita-se que as localidades
que receberam chuva até esta data serão abençoadas
com uma boa safra. Se chover exatamente no dia de
hoje, aí sim podemos esperar uma grande colheita... E,
graças a Deus, tive a boa notícia de que em Teresina
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e em algumas regiões do meu querido Piauí choveu
no dia de hoje!
Desde a minha infância tenho visto a fé e a esperança do povo nordestino de que chuva nesta época
do ano trará a fartura para o sertanejo, para o homem
do campo, para as famílias do meu nordeste. Agora,
com a chuva que cai no meu Estado, essa esperança
é renovada.
Mas, Senhor Presidente, quero apenas registrar
que o estado do Piauí enfrenta a pior seca dos últimos
40 anos. Em grande parte dos municípios os níveis
nos reservatórios estão muito abaixo da capacidade,
se comparado ao mesmo período no ano passado.
O retrato do semiárido é o de desolação e de
muitos prejuízos para a agricultura e para a pecuária.
Para se ter uma ideia, a seca hoje atinge mais de um
milhão de pessoas em 203 dos 224 municípios do
Piauí. A situação é tão crítica, que 194 desses municípios foram declarados em estado de emergência pela
Secretaria Nacional de Defesa Civil.
E não é só o semiárido que enfrenta os efeitos
da seca prolongada. A estiagem também já atinge a
região do cerrado, uma área em que normalmente as
chuvas anuais são suficientes. Lamentavelmente, os
agricultores do cerrado também foram surpreendidos
com perdas nas safras em consequência da dura seca
enfrentada em quase todo o Piauí.
Senhor presidente, Senhoras e Senhores Senadores, os diversos programas do governo federal contribuem para minimizar os efeitos da seca e os esforços da presidenta Dilma nesse sentido são louváveis.
Entretanto, tenho defendido a execução de obras
importantes para o fornecimento permanente de água,
como barragens, cisternas, adutoras e poços. Tenho,
inclusive, defendido a destinação de recursos para a
construção da Adutora do Semiárido e a conclusão da
barragem de Tinguis, que serão importantes canais
de combate à estiagem, além de promover o desenvolvimento local.
Lamentavelmente, administrações ao longo da
história não prepararam o nosso Estado para enfrentar fenômenos naturais como a seca. Por isso, quero
alertar o governo estadual para a importância de se
trabalhar com uma visão de longo prazo, quando devem ser priorizadas ações para o enfrentamento de
episódios futuros de seca.
O Piauí precisa de um projeto em que sejam
identificados os problemas e apontados os caminhos
para o combate efetivo dos efeitos da seca. Falta para
o nosso Estado um grande projeto, como o do Canal do
Sertão Alagoano, uma das maiores obras de infraestru-
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tura hídrica do Nordeste, que vai beneficiar mais de 1
milhão de pessoas na região quando estiver concluída.
Infelizmente, uma iniciativa desse porte, que envolva
ações permanentes e de longo prazo, os governos do
Estado ainda não foram capazes de realizar.
Repito agora o que disse em outra oportunidade, daqui mesmo dessa tribuna – temos que decidir
hoje como será o futuro de nossos filhos e netos. As
obras que aliviarão sofrimentos futuros deverão ser
definidas agora.
E, enquanto não contamos com essa estrutura
hídrica, vamos rezando para que São José se compadeça do povo piauiense e mande ainda mais chuva – chuva em abundância – a todos os recantos do
meu querido Piauí.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enfim, uma sessão histórica. Em homenagem
às empregadas e empregados domésticos, nós encerraremos a sessão no dia de hoje. A minha fala fica
para amanhã, depois de amanhã, já que falo quase
todos os dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da
União aos entes federados no âmbito do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/
SE); e Relator Revisor: Deputado Márcio
Macêdo (PT/SE), favorável, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2013,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
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(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 147, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados oriundos do ex-Território Federal de Rondônia integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 85 da
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá
outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 576, DE 2012
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 51, de 2012,
da Comissão Mista, Relator: Senador Jayme
Campos), que aprova a Política Nacional de
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem
nº 83, de 2012.
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5
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2010, 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; 375, 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35,
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69, 137, 157, 214, 328, 334, 335, 364, 373,
524, 580, 618 e 663, de 2011; 48, 49, 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (benefícios do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 57 minutos.)
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Ata da 33ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Vanessa Grazziotin, dos Srs. Eduardo Suplicy,
Anibal Diniz e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 33 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 178, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
RISF, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 230
de 2012 (Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para proibir o emprego industrial da substância
sulfidrato de sódio), projeto este de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Queria cumprimentar a todos que nos acompanham
pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pelas
mídias da Secretaria de Comunicação do Senado Federal e convido para fazer uso da palavra, em permuta
com o Senador Cristovam Buarque, o primeiro orador
inscrito, o nobre Senador e colega Paulo Paim. V. Exª
dispõe do tempo regimental de 10 minutos, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, eu venho à tribuna no dia de hoje para
falar sobre o Fundo de Participação dos Estados que
é uma preocupação de todos os Senadores. Nenhum
Senador, claro, vai concordar que o seu Estado venha
a ser prejudicado, e, infelizmente, pela forma que está
atualmente o relatório, a não ser que a gente consiga avançar nas mudanças, o Rio Grande do Sul será
prejudicado.
Mas eu quero assim, Sr. Presidente, em primeiro
lugar, cumprimentar os esforços do Senador Walter Pinheiro, na tentativa difícil de obter um consenso sobre
a nova distribuição do FPE.
Fazemos aqui alguns comentários sobre a proposta.
Os Estados, como um todo, Sr. Presidente, representados no Confaz, tentaram, mas não conseguiram,
chegar a um consenso sobre a nova distribuição. Todos
os Estados possuem necessidades, e nós sabemos
que não são poucas. O nosso Rio Grande do Sul, por
exemplo, é um dos Estados mais endividados, por isso
a dificuldade de alterar o FPE é tão importante para
todos os Estados.
Apesar de não haver consenso no Confaz, os Estados da Região Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo,
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construíram uma alternativa, com base em três variáveis: área, população e inverso da renda per capita ou
PIB per capita. Essa é a proposta que foi apresentada,
com o apoio dos três Estados do Sul, pelo Senador Luiz
Henrique, que tem o apoio maciço da nossa Região.
É uma alternativa simples e que reflete a necessidade de gastos, pois quanto maior a área e a população, maiores são as necessidades do poder público
para prover serviços nas áreas de saúde, educação
e segurança.
O mesmo acontece com a renda per capita, tanto
menor, maior o esforço exigido do poder público para
promover o desenvolvimento social e econômico.
Outro ponto favorável é que a proposta prevê
uma transição suave, com a manutenção dos repasses nominais atuais reajustados pelo IPCA, o que
alongaria o tempo de transição para 20 ou 30 anos,
sem necessidade de aprovação de nova lei em curto
espaço de tempo.
Em segundo lugar, destacamos também a proposta apresentada pela Comissão de Notáveis – comissão criada para analisar a matéria –, a pedido deste
Senado, que é um pouco diferente dessa proposta do
Sul e do Sudeste, retirando a variável área. Também
possui uma transição com garantia de valores nominais
atuais atualizados pelo IPCA. Além disso, a proposta
impôs um limite máximo no fator população, de 7%,
e um redutor aos Estados que possuem um PIB per
capita maior que 75% da média nacional.
Nos pareceria, Sr. Presidente, mais justo que o
redutor fosse aplicado sobre os Estado com PIB per
capita acima da média nacional, ou seja, redutor para
quem estiver acima de 100% da média nacional.
Outro ponto que destacamos dessa proposta é
o art. 3º, que prevê que, para outros repasses em que
outra lei diga que a distribuição seja igual ao FPE –
exemplo: os royalties –, não seja aplicado o limite populacional, nem o redutor em função do PIB per capita.
Nos parece mais adequado esse artigo para outros
repasses, pois não tem a ver diretamente com o FPE,
nem com a promoção do equilíbrio socioeconômico,
que é a premissa principal do famoso FPE.
Um ponto de difícil consenso, sabemos, nessa
proposta, foi a necessidade de nova lei complementar
em cinco anos, obrigando o critério da equalização de
receitas. Embora a equalização de receitas per capita
possa parecer um bom critério no âmbito acadêmico,
ela não se mostra adequada para a realidade atual
brasileira, em que todos os Estados do Norte, muito
dependentes do FPE, teriam perda expressiva no seu
índice de participação.
Sr. Presidente, para alguns Estados da região
Norte, o FPE representa mais de 50% de suas recei-
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tas e uma alteração brusca poderia significar a quebra destes Estados. Além disso, a grande maioria dos
Estados teria perda em seu índice, pois a distribuição
ficaria concentrada em alguns poucos Estados, como
Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Pará, os quais
ficariam com 60% dos recursos do Fundo, segundo o
relatório técnico que recebi hoje do Confaz.
Dependendo da forma como fosse aplicada a
equalização, ela poderia resultar em repasse zero para
algumas unidades federadas. Ou seja, a equalização
não serve aos propósitos de promoção do equilíbrio
socioeconômico na realidade atual brasileira.
Assim, a proposta dos notáveis, no nosso entendimento, estaria adequada apenas com a retirada
da obrigatoriedade da equalização da nova lei a ser
elaborada após cinco anos.
Em terceiro lugar, Sr. Presidente, entrando na
proposta do Senador Walter Pinheiro, que teve por
base a da Comissão de Notáveis, faço aqui rápidas
considerações.
O substitutivo apresentado ontem retirou a obrigatoriedade do critério da equalização de receitas da
nova lei, no que parabenizamos o Senador Relator, o
que beneficia, sim, grande parte dos Estados.
Por outro lado, a proposta utiliza a renda domiciliar per capita, sem que isso traga resultados muito
mais favoráveis, em lugar do PIB per capita, que é
um índice mais conhecido, mais robusto e com menor
chance de sofrer ações de impugnação. Talvez por isso
a proposta dos notáveis utilize o PIB.
Outro ponto é o redutor que passou a ser aplicado aos Estados com renda domiciliar per capita acima
de 70% da média nacional. Não nos parece razoável
atingir mais Estados que estejam abaixo da média
nacional com essa redução de índice. Lembro que os
notáveis fixaram esse redutor em 75%, atingindo, aí,
sim, um número menor de Estados.
Além disso, Sr. Presidente, a proposta impõe que
o limite populacional de 7% seja aplicado apenas uma
vez, o que gera resultados distorcidos, com Estados
ficando com o índice de 8,7%, superior ao limite.
Somente como exemplo, poderíamos lembrar que
existem Estados que têm índice populacional pouco
acima de 7% e tem seu fator elevado para 8,7%. Não
é razoável. Além disso, para tornar mais difícil a sua
aceitação nesses termos, o substitutivo retira o artigo
3º, o qual protegia a questão dos outros repasses,
como, por exemplo, o dos royalties, sem a aplicação
do redutor em função da renda per capita.
Por último, Sr. Presidente, destaco aqui a proposta alternativa do Senador Dornelles, uma variação
da proposta do Senador Walter, com a dos Notáveis,
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a qual prevê um limite populacional mínimo de 2%,
aplicado conjuntamente com o limite máximo de 7%.
O Senador Dornelles também propõe a utilização
do redutor em 80% da renda per capita. Essas duas
sugestões do Senador – que eu aqui lembro – Dornelles, em conjunto, produzem um resultado mais adequado para a distribuição mais justa do FPE, inclusive
salvando os índices dos Estados do Norte, que são os
mais dependentes deste repasse.
Sr. Presidente, antes de concluir, saliento que
o crescimento do FPE, em 2013, já está em torno de
13,4% e deve subir nos próximos meses. O Fundo ultrapassará os 70 bilhões (podendo atingir até 20% de
crescimento no ano).
A transição para os novos índices, Sr. Presidente, muito provavelmente, vai acontecer de forma bem
mais rápida do que aquela projetada pela equipe que
ajudou a construção do substitutivo do Senador Walter Pinheiro (só prevê 1,5% de crescimento, além do
IPCA). O crescimento médio do FPE é de quase 10%
acima do IPCA, exceto em 2012.
Para concluir, novamente cumprimento o esforço realizado pelo Nobre Senador Walter Pinheiro por
sua coragem. Destaco que o seu Substitutivo pode ser
aprimorado, pode ser adequado, quem sabe ajustando
com as sugestões apresentadas pelo Nobre Senador
Francisco Dornelles.
Sr. Presidente, de aplicação do limite populacional
mínimo de 2%, juntamente com a aplicação do redutor
em 80% da renda per capita...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Além
disso – e eu concluo, Sr. Presidente –, poderíamos
incluir novamente o artigo 3º para os outros repasses.
Esta proposta teria provavelmente o apoio praticamente unânime da casa e teria maior probabilidade
de aprovação com rapidez também lá na Câmara dos
Deputados.
Sr. Presidente, com esse objetivo de dialogar
com nosso querido amigo e nobre Senador, sempre
líder do nosso partido, é que nós, os três Senadores
do Rio Grande (Senadora Ana Amélia, Senador Pedro
Simon e esse Senador) estamos pedindo uma reunão
com o Relator, Senador Walter Pinheiro, para juntos
podermos somar na costura final de um grande entendimento que atenda, oxalá, todos os Estados de forma a
que ninguém tenha prejuízo em relação a arrecadação
de um percentual tão importante como esse do FPE.
Era isso, Sr Presidente, agradeço a tolerância
de V.Exª.
O SR PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Paulo Paim,
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pelo pronunciamento e pela luta que faz em nome do
Rio Grande.
Leio dois expedientes sobre a mesa, informando
que o próximo orador...
Para uma comunicação inadiável, como estava
inscrito, ele faz uma comunicação inadiável e, em seguida, o Senador Humberto.
Leio dois expedientes, pedindo licença ao Senador Alvaro Dias.
O SR PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular,
o Deputado Arnaldo Faria de Sá, em substituição ao
Deputado Jovair Arantes; e, como membro suplente, o
Deputado Antônio Brito, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
608, de 2013, conforme o Ofício n° 116, 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. no116/2013
Brasília, 19 de março de 2013
Sr. Presidente,
Indico a Vossa Exigência o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP). Na qualidade de titular,
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB/GO); e, como suplente, o Senhor Deputado Antônio Brito (PTB/BA) para compor a Comissão Mista
sobre a MP no 608/2013, que “Dispõe sobre credito
presumindo apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões
para crédito de liquidação duvidosa nas condições
que estabelecer e dispõe sobre os títulos de créditos
e instrumentos emitidos por instituições financeiras e
demais instituições autorizadas e funcionar pelo Banco
Central do Brasil, para composição de seu patrimônio
de referencia, e altura a Lei no 12.249, de 11 de junho
de 2010”.
Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Deputados Colbert
Martins e Edinho Araújo, como membros titulares, em
substituição aos Deputados Eduardo Cunha e Marcelo
Castro; e o Deputado Sandro Mabel, como membro
suplente, em substituição ao Deputado Antônio Andrade, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer a Medida Provisória n° 609, de 2013,
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conforme o Ofício n° 261, de 2013, da Liderança do
PMDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o Ofício:
Of/GAB/I/no 261
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Colbert Martins, Edinho Araújo e Sandro Mabel
passam a integrar, respectivamente, na qualidade de
titular e suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória no 609/2013,
que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/PASEP, da Confins, da Contribuição para o PIS/
PASEP – Importação e da COFINS – Importação”, em
substituição aos Deputados Eduardo Cunha, Marcelo
Castro, Antônio Andrade.
Por oportuno, renovo a vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, para uma
comunicação inadiável – cinco minutos –, e, logo em
seguida, o orador inscrito, Senador Humberto Costa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, e������������������������
m memória do saudoso Embaixador Hugo Gouthier – sem esquecer, é evidente, do
contribuinte brasileiro – faço este registro que, aliás, já
foi feito pela imprensa internacional. Aqui, o jornal ABC,
de Madrid, estampa em manchete: “El socialismo de
Dilma Rousseff: 52 habitaciones de hotel y 17 coches
para ver al Papa”. Esta é a manchete. Portanto, uma
visita que teve repercussão internacional.
Mas eu me lembro que o Embaixador Hugo Gouthier foi o responsável, nos idos de 1960, pela competente negociação e compra do belo Palácio Pamphili,
construção inigualável do barroco italiano, sede de
nossa embaixada em Roma. O palácio foi originalmente construído para abrigar a residência do Papa
Inocêncio X. Localizado na famosa Piazza Navona,
o prédio é realmente esplendoroso, desde a reforma
que o Embaixador Gouthier realizou após o prédio ter
sido incorporado ao patrimônio da República brasileira. Em síntese, é uma embaixada belíssima e luxuosa, certamente a mais cobiçada das embaixadas em
todo o mundo.
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Hoje a imprensa internacional revela que a Presidente Dilma declinou de se hospedar na residência
oficial de nossa Embaixada para ficar em um hotel na
Via Veneto, zona nobre e luxuosa da cidade, nos três
dias da viagem para assistir à entronização do Papa
Francisco.
Veja – o Senador Mão Santa diria: atentem bem,
atentem bem –, a logística da comitiva presidencial
impressiona. Envolveu 52 apartamentos do hotel e 17
veículos. A frota inclui sete veículos sedã com motorista,
um carro blindado de luxo, quatro vans executivas com
capacidade para 15 pessoas cada, um micro-ônibus
e um veículo destinado aos seguranças, sem falar de
um caminhão-baú e dois furgões para o transporte de
bagagens e equipamentos. A diária da suíte presidencial gira em torno de R$8 mil, e o apartamento mais
barato, aproximadamente R$900.
Ora, Sr. Presidente, é uma agressão ao bom
senso, à realidade, mas é, sobretudo, uma agressão
à pobreza, que não foi exterminada no Brasil, como a
propaganda oficial tenta insinuar. É um País que abriga boa parte da sua população na faixa de pobreza.
Então, é evidente que isso causa inconformismo
e indignação. E não é por outro motivo que a imprensa
internacional cuida do assunto, impressionada com o
fato. É evidente que esse fato não poderia passar desapercebido.
Enquanto a grande Embaixada do Brasil, na Piazza Navona, que tem a aparência de um grande hotel,
ficava às moscas, a Presidente Dilma...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... e
a sua enorme comitiva... Esta é outra indagação: 52
apartamentos! Ora, é uma pequena multidão, que seria suficiente para fazer um comício em frente à Embaixada do Brasil, na Piazza Navona. Se a comitiva
da Presidente Dilma se reunisse em frente à Embaixada, na Piazza Navona, imaginariam estar havendo
ali um comício.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Portanto, uma comitiva que ocupa 52 apartamentos de hotel
e mobiliza uma frota enorme de veículos, no contexto
de uma cerimônia de entronização papal, é um acinte
ao cidadão que paga impostos. Não é crível que uma
comitiva desse porte tenha ido à Roma num clima de
ato de contrição. O Papa, amigo dos pobres, recebe
a Presidente do Brasil com uma comitiva luxuosa. Ao
que parece, foi uma missão de turismo oficial.
Nós já sabemos que o governo é perdulário, que
gasta, demasiada e desnecessariamente, em para-
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lelismos, em superposição de ações, em despesas
correntes, há gastos excessivos...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
com os cartões corporativos, mas esse espetáculo
turístico em Roma é uma afronta à pobreza no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Alvaro Dias, e convido, para fazer uso da palavra, como orador inscrito,
o colega Líder, Senador Humberto Costa.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos,
Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da
TV Senado, recentemente, alguns de nossos colegas
estiveram nesta tribuna para tratar de um tema que
considero da maior relevância para a saúde e para o
sistema de saúde deste País.
Aqui estiveram os Senadores Eduardo Braga,
Romero Jucá, Paulo Davim, para citar alguns, enfatizando o problema da falta de profissionais de saúde,
especialmente de médicos e da má distribuição desses
profissionais por todo nosso País.
Eu, naturalmente, não poderia de deixar de participar desse debate, pois tenho acompanhado de perto,
já há algum tempo, esse tema. Eu sou inclusive autor
da Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2011,
que cria o Serviço Civil Obrigatório para profissionais
de saúde recém-formados em universidades públicas
ou contemplados com bolsas e outros incentivos financeiros pagos com recursos públicos.
A ideia de que esses profissionais pudessem
trabalhar temporariamente em unidades públicas de
saúde nos Municípios ou nas regiões do País, onde
houvesse carência de mão de obra. Esse serviço seria
adequadamente remunerado e o período de realização
desse serviço civil seria definido por lei. Nada mais justo.
Se um médico, se um profissional de saúde tem
a sua formação custeada pelo Estado, numa universidade pública ou pelo Prouni, sendo financiado pelo
setor público, nada mais justo que ele possa dar à sociedade uma contrapartida com o seu trabalho. Isso
não seria feito gratuitamente, seria feito recebendo uma
compensação, um salário adequado e justo.
Essa é uma medida de caráter regulatório que
tem sido reiteradamente preconizada por instituições
importantes na área da saúde no mundo, como a própria Organização Mundial de Saúde.
Essa minha proposição está hoje na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando a
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designação de relator. Já tive oportunidade de falar
com o Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão, para que possa definir um relator e nós possamos
fazer essa discussão.
Sr. Presidente, esse tema é muito sério. Os Conselhos Federal de Medicina e Regional de Medicina
do Estado de São Paulo divulgaram recentemente o
segundo volume da chamada Demografia Médica no
Brasil, que aponta o crescimento do número de médicos no País. Os números têm melhorado, graças a uma
série de fatores, como a abertura de novos cursos de
Medicina, aumento de novos registros, mais entradas
do que saídas de profissionais do mercado de trabalho.
Segundo esse estudo, o Brasil alcançou uma razão de dois profissionais por grupo de mil habitantes.
Mas, por uma questão de metodologia, essas estatísticas diferem das estatísticas do Ministério da Saúde,
que aponta uma razão menor de 1,8 médicos para
cada mil habitantes, e a razão disso é que, enquanto
os conselhos utilizam a relação dos inscritos para fazer o cálculo dos profissionais e a respectiva relação
com o número de habitantes do País, o Ministério da
Saúde utiliza apenas o registro daqueles que são ativos. Portanto, a proporção real se aproxima mais de
1,8 médicos por mil habitantes.
Não existe, em verdade, um parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médicos por habitantes
que seja reconhecido e válido internacionalmente. No
Reino Unido, por exemplo, país que tem o segundo
maior sistema público de saúde, atrás do Brasil, que
tem o maior sistema público de saúde do mundo, essa
proporção é de 2,7 médicos por mil habitantes. Vejam
a diferença: Brasil, 1,8; Reino Unido, 2,7.
Sabemos, caros colegas, que existe no Brasil uma
carência a ser suprida. A demanda por profissionais
nas clínicas e hospitais, nas unidades de urgência e
emergência ainda é muito maior do que a oferta desses profissionais.
Essa carência de médicos é ainda muito pior em
regiões menos desenvolvidas e distantes dos grandes
centros urbanos. O que significa dizer que estamos
diante da má distribuição de médicos pelo território
nacional.
De acordo com o estudo do CFM, no Recife, por
exemplo, temos uma proporção de 6,27 médicos para
cada mil habitantes. Esse número coloca a capital pernambucana no quinto lugar, entre as capitais do País,
na proporção de médicos por habitantes.
Outras capitais de regiões mais desenvolvidas
concentram ainda mais médicos. É o caso, por exemplo,
de Vitória, no Espírito Santo, onde a razão é de 11,61
médicos para cada mil habitantes. É o que é registrado.
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Por outro lado, se nós olharmos a situação de
Macapá, no Amapá, por exemplo, que tem a menor
relação médico/população entre as capitais do País,
a razão é de 1,38 médicos para cada mil habitantes.
As maiores disparidades, porém, são vistas nas
cidades mais distantes dos grandes centros urbanos.
Para se ter uma ideia, se Recife tem uma proporção de
6,27 médicos para cada mil habitantes, em Pernambuco essa razão cai para 1,57 médicos, demonstrando
que muitos lugares do interior, provavelmente, estão
muito longe de uma razão até mesmo de um médico
para cada mil habitantes. Portanto, é uma situação
enormemente precária.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esses números
só não são piores porque estamos considerando os
médicos do setor público e do setor privado. Se olharmos apenas para o Sistema Único de Saúde, vamos
constatar que o quadro de falta de profissionais é ainda mais alarmante. E é, portanto, a população mais
carente, aquela que usa exclusivamente o SUS, a que
mais sofre.
No SUS, segundo o Conselho Federal de Medicina, há uma razão de apenas 1,1 médico por mil
habitantes. Em Recife, que tinha uma razão de 6,27
médicos para cada mil habitantes, quando se trata do
SUS, essa proporção cai para 2,54. Mas, se nós levarmos em consideração os médicos do SUS em Pernambuco, essa razão cai para um médico para cada
mil habitantes. Isso significa, mais uma vez, que várias
cidades estão descobertas.
O Governo da Presidenta Dilma e o Ministério da
Saúde, pela ação do Ministro Alexandre Padilha, estão
atentos para esse problema. Lançaram, até agora, algumas medidas fundamentais para atenuá-lo e estão
estudando outras iniciativas.
Eu aqui gostaria de enfatizar o papel importante do Programa de Valorização dos Profissionais na
Atenção Básica (Provab), que procura melhorar a distribuição dos profissionais no País, qualificando-os e
estimulando a sua atuação...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
nas periferias das grandes cidades, nos Municípios do
interior e nas regiões mais distantes.
Como resultado da sua segunda edição, o programa levará 4.392 médicos para atuar na atenção básica
de 1.407 Municípios que hoje carecem de médicos.
Em Pernambuco, 382 profissionais trabalharão
nas unidades básicas de 96 Municípios.
O Ministério também está estudando a possibilidade de trazer médicos estrangeiros para atuar
no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros países
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com sistemas universais de saúde. No Reino Unido,
por exemplo, 37% dos médicos registrados foram graduados no exterior.
Considero���������������������������������������
essa iniciativa louvável, pois não podemos deixar nossa população desassistida. Porém,
defendo que a revalidação de diplomas não ocorra de
forma automática, mas como resultado de um processo de avaliação, treinamento e adaptação desses
médicos à realidade do sistema de saúde pública no
Brasil, com critérios bem definidos de compatibilização
da grade curricular dos médicos formados no exterior
e com estágio supervisionado.
É preciso, também, garantir que os médicos estrangeiros venham para trabalhar em lugares com
maior déficit profissional. No Canadá, por exemplo, os
médicos estrangeiros passam cinco anos na atenção
primária, em áreas de escassez, em troca de uma vaga
no programa de residência médica.
Tenho certeza de que o Governo está avaliando...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Vou concluir, Sr. Presidente. ... todas essas iniciativas
de forma bastante criteriosa e que o País encontrará
novas saídas, que, somadas, reverterão esse quadro
crítico que tanto afeta a qualidade do serviço de saúde no Brasil.
Somos chamados, como Poder Legislativo, a
darmos a nossa contribuição para que esse grave
problema, esse enorme gargalo do Sistema Único de
Saúde, que é a carência de profissionais, possa vir a
ser enfrentado e superado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Humberto Costa, se o Presidente permitir...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não, Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Agradeço. Primeiro, quero corroborar com o pronunciamento de V. Exª. Não há dúvida de que o Brasil,
hoje, vive inúmeros problemas relacionados à saúde,
que, de fato, são problemas complexos. Entretanto,
não podemos deixar de abordar este que é um grave
problema, que é a falta de profissionais. Venho de um
Estado, que é o Estado do Amazonas, em que um número significativo dos Municípios não tem a presença
sequer de um médico. O Provab, que V. Exª acabou
de citar...
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– ... e é um programa muito importante, principalmente para essas regiões, onde os profissionais não chegam, dos quase 40 Municípios ofertados para vagas,
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somente 11 foram preenchidos, o que nos mostra que
é preciso encontrar uma outra solução. É óbvio, uma
solução segura tanto para os profissionais quanto para
as pessoas que são assistidas por esses profissionais.
Então, eu vejo que está na hora de o Conselho Federal
de Medicina e a Associação Médica Brasileira sentarem à mesa. Hoje mesmo, li uma notícia importante
de que a Presidência da República está buscando engenheiros fora do Brasil, e a gente não vê, por parte
das entidades de engenheiros, tamanha resistência
como a que estamos encontrando na área médica. E
não queremos que ninguém venha trabalhar no nosso
País sem que haja uma complementação na área de
conhecimentos, sem que haja um preparo para esses
profissionais.
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Então, contamos com a colaboração dos nossos
competentíssimos profissionais brasileiros, que têm
que sentar à mesa com o Governo Federal, com os
Governos estaduais, com o Parlamento brasileiro, para
que, juntos, com todas essas mãos trabalhando, possamos construir a saída para o problema que considero,
como V. Exª, muito grave em nosso País. Parabéns pelo
pronunciamento e pelo seu projeto, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Muito obrigado. Agradeço o aparte de V. Exª, sempre
muito coerente, e tenho certeza de que V. Exª continuará a ser uma grande lutadora para que nós todos
juntos possamos enfrentar esse grave gargalo do sistema público de saúde.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Eu que o cumprimento e agradeço a V. Exª,
Senador Humberto. Minha vontade era de aparteá-lo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Solicito a minha inscrição como Líder, após a Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Quero informar aos colegas do Plenário que hoje
é o aniversário do nosso querido Senador Paulo Bauer,
que está ali, e que, certamente, daqui a pouco, estará
saudando o povo de sua terra.
Parabéns, Senador! V. Exª é uma figura muito querida aqui no Senado, e logo eu também quero dar-lhe
um abraço, como meus colegas estão a fazer agora.
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Quero chamar para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, meu querido
colega, que tão bem representa o Estado de São Paulo
nesta Casa. Está indo ali dar um abraço no Senador
Paulo Bauer, como os outros colegas estão fazendo.
Senador Suplicy, V. Exª está com a palavra pelo
tempo regimental de 10 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Caro Presidente, Jorge Viana, quero, em primeiro
lugar, ressaltar aqui o bom desempenho, na avaliação
do povo brasileiro, que tem tido o Governo da Presidente Dilma Rousseff.
Segundo o Ibope, a aprovação do Governo Dilma
atingiu o recorde de 63%, segundo a última pesquisa
revelada ontem, pois a penúltima indicava uma aprovação de 62%. A aprovação pessoal entre janeiro e
março oscilou de 78% para 79%.
Trata-se do maior índice já alcançado pelo governo Lula na pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. O percentual de 63%
é o dos entrevistados que consideram o Governo bom
ou ótimo, de acordo com o levantamento. O índice dos
que consideram o Governo regular se manteve em
29%, e o dos que consideram ruim ou péssimo 7%. E
a aprovação pessoal de Dilma passou de 78% para
79%. Dentro da margem de erro, o índice de quem
desaprova Dilma se manteve em 17%. Isso é próprio
da democracia.
O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou, no segundo mandato, 73% de aprovação do governo e 84%, na avaliação pessoal.
Eu quero aqui transmitir a minha renovada confiança na Presidenta Dilma Rousseff, pela maneira
como vem conduzindo a sua gestão. Certamente,
ela, que esteve nestes últimos dois dias com o Papa
Francisco, teve a oportunidade de ali dialogar com o
Papa de uma maneira muito sensível para todos nós,
brasileiros, e, com certeza, houve a comunhão de propósitos entre as diretrizes que o Papa Francisco I vem
colocando de se dar atenção aos pobres e de a Igreja,
sobretudo, também, dar a sua solidariedade e preferência aos pobres, de uma maneira muito consistente,
como aquela que caracteriza o Governo da Presidenta Dilma Rousseff, de erradicar a pobreza extrema, a
pobreza absoluta, de promover os instrumentos de
política econômica e social que possam significar a
aplicação dos princípios de justiça.
Mas, hoje, Sr. Presidente, eu quero destacar a
reunião havida, ao final da manhã, entre os prefeitos
das capitais e os Presidentes tanto do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros, como da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, ocasião
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em que o Presidente da Frente Nacional de Prefeitos,
João Carlos Coser, em nome dos prefeitos de todas
as capitais brasileiras, das 27 unidades da Federação,
colocou para os Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados as suas principais reivindicações.
Foi uma reunião altamente proveitosa, e, aqui,
eu saliento os principais pontos reivindicados pelos
prefeitos das capitais:
Ao parabenizar Vossa Excelência pela oportuna
iniciativa de nos colocar em Brasília para elegermos uma pauta federativa prioritária, registramos abaixo as principais reivindicações dos
prefeitos das capitais, sistematizadas por meio
da Frente Nacional de Prefeitos. Destacamos
que apoiamos as reivindicações apresentadas
pelos governadores em reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado no último
dia 18 de março.
I – Prioridades para potencializar investimentos, zelar pelo equilíbrio fiscal e melhorar a
qualidade de vida nas cidades.
1 Para otimizar receitas e eficientizar despesas:
1.1 Reduzir o custo da dívida dos Municípios
com a União
Revisar as condições contratuais atuais: trocar
o indexador [que hoje é o IGP-DI mais 9%, somando 17% ao ano] para IPCA mais juros de
2% (limitado à Selic), reduzir o limite do comprometimento das receitas com os pagamentos
da dívida em 4 pontos percentuais [hoje está
em 13%; então, diminuiria até 9%] e recalcular
os saldos devedores e dos resíduos dos contratos, desde o início da vigência, utilizando a
taxa Selic como teto mensal do encargo.
1.2 Instituir Programa de Ajuste Fiscal para
Municípios, similarmente aos Estados.
Alteração da MP 2.185-35/2001 possibilitando Municípios realizarem operações de crédito dentro dos parâmetros estabelecidos no
Programa de Ajuste Fiscal a ser firmado com
a União, excepcionalizando, portanto, a aplicação dos limites de endividamento impostos
pela MP 2.185-35/2001, e pelo Senado Federal
(Resoluções 40 e 43, de 2001). Ou seja, esta
medida permitiria a isonomia de tratamento
entre Estados e Municípios. A medida deverá
contemplar critério de corte para a elegibilidade de Municípios (por exemplo: de imediato,
somente capitais e/ou cidades acima de 700
mil habitantes, num prazo de x anos para Municípios entre 400 mil e 700 mil habitantes).
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Estes dois itens, principalmente – reduzir o custo
da dívida dos Municípios com a União, com a troca do
indexador, e instituir o Programa de Ajuste Fiscal para
Municípios, similarmente aos Estados, uma medida
para permitir a isonomia de tratamento entre Estados
e Municípios, o que é de bom senso –, foram destacados pelo Prefeito Fernando Haddad, no momento em
que usou a palavra.
[...] [Ele] defendeu a troca dos indexadores
das dívidas municipais. E lembrou que o Governo Federal enviou, no início do ano, um
projeto de lei complementar com esse objetivo,
o PLP 238, de 2013, que tramita na Câmara
dos Deputados.
Haddad disse que, na década de 1990, a taxa
de juros paga pelo governo federal para rolar a
sua dívida “era de 25%, 30% e até 45%”. Nesse
contexto, [...] os prefeitos, “acuados por taxas
de juros exorbitantes”, aceitaram contratos com
taxas de IGP-M mais 6% ou IGP-M mais 9%.
Isso representava uma situação relativamente confortável à época, mas agora a situação
mudou, com a taxa Selic a 7,25%. Um Município, hoje, pode estar pagando IGP-M mais
9% enquanto a União rola sua dívida a 7% [...].
Daí por que é importante que possam as prefeituras solucionar os problemas, porque, no presente,
a situação está “impagável”.
João Coser também salientou, no terceiro ponto:
1.3 Retomar o tema do pagamento de precatórios
A recente decisão do Supremo Tribunal Federal
de declarar a inconstitucionalidade de diversos
dispositivos da EC nº 62/2009 remeteu Estados, Municípios e credores, além do próprio
Judiciário, a um novo impasse.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ele ressaltou ainda que é necessário modernizar a Lei
de Licitações nº 8.666, de 1993, da qual sou Relator
na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário;
aprovar aperfeiçoamentos na legislação do ISS; aprovar a obrigatoriedade de revisão periódica da planta
do IPTU; aprovar lei que permita a liberação parcial de
depósitos judiciais não tributários; criar mecanismo de
compensação para os Municípios em caso de perdas
de receitas de transferências obrigatórias derivadas
da adoção de medidas de incentivo fiscal adotadas
pela União ou pelos Estados; revisar marco legal de
desapropriações; alterar a Lei nº 12.712/2012, visando admitir a possibilidade de os Municípios usarem
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o Fundo Garantidor de Projetos de Infraestrutura de
Grande Vulto.
(Soa a companhia.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E, para melhorar a vida das pessoas, reduzir tarifas
para incentivar o transporte público coletivo urbano
e metropolitano de massas, com diversas medidas;
contratar mais médicos e disponibilizar mais recursos
para a saúde; e repactuar o prazo estabelecido na Lei
dos Resíduos Sólidos.
E Coser determinou, como prioridades para o
fortalecimento do diálogo federativo permanente e estruturante, a criação do Conselho de Gestão Fiscal; a
aprovação da lei que institui o Comitê de Articulação
Federativa e o reconhecimento das entidades de representação federativa; e, finalmente, o reconhecimento
da legitimidade de os Municípios, por meio das suas
entidades de representação nacional, poderem propor
Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Ações Declaratórias de Constitucionalidade.
Os prefeitos das capitais estiveram aqui presentes, entre eles, Fernando Haddad, Antonio Carlos Magalhães Neto, José Fortunato e tantos outros.
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Mais um minuto, para que V. Exª
possa concluir, Senador.
(Soa a companhia.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Estiveram presentes também o Presidente Renan
Calheiros e o Presidente Henrique Alves, que transmitiram a todos que consideram as propostas colocadas
pelos prefeitos das capitais muito consistentes e que
o Congresso Nacional vai levá-las em consideração.
Muito obrigado, Srª Presidenta Vanessa Grazziotin.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy.
Dando sequência à lista de oradores inscritos,
convido o Senador Paulo Davim, que falará pelo tempo da Liderança.
Antes, porém, peço a compreensão de V. Exª,
Senador Paulo Davim, para conceder a palavra à Senadora Ana Amélia. Na sequência, lerei alguns despachos da Mesa.
Senadora Ana Amélia.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria apenas de me
inscrever para uma comunicação inadiável, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. V. Exª está inscrita e
será a próxima no revezamento, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –
OFÍCIO DO PMDB Nº 94/2013, DE 20 DE MARÇO DE 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência a
indicação dos Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a
finalidade de analisar a Medida Provisória n°
606, de 2013.
Titulares: Senadores Luiz Henrique, Valdir Raupp, Romero Jucá, Ricardo Ferraço e Sérgio
Souza.
Suplentes: Eduardo Braga, Kátia Abreu e Paulo Davim.
Assinado: Senador Eunício Oliveira, Líder do
PMDB e do Bloco da Maioria.
OFÍCIO DO PMDB Nº 95/2013, DE 19 DE MARÇO DE 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência a
indicação dos Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a
finalidade de analisar a Medida Provisória n°
607, de 2013.
Titulares: Senadores Vital do Rêgo, Eduardo
Braga e Romero Jucá.
Assinado: Senador Eunício Oliveira, Líder do
PMDB e do Bloco da Maioria.
OFÍCIO DO PMDB Nº 96/2013, DE 20 DE MARÇO DE 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência a
indicação dos Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a
finalidade de analisar a Medida Provisória n°
608, de 2013.
Titulares: Senadores Eduardo Braga, Romero
Jucá, Ricardo Ferraço e Francisco Dornelles.
Assinado: Senador Eunício Oliveira, Líder do
PMDB e do Bloco da Maioria.
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OFÍCIO DO PMDB Nº 127/2013, DATADO DE
20 DE MARÇO DE 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando, cordialmente, nos termos
regimentais, comunico a V. Exª a indicação dos
Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar
a Medida Provisória nº 609/2013.
Senadores titulares: Eduardo Braga, Romero
Jucá, Lobão Filho.
Assinado: Senador Eunício Oliveira, Líder do
PMDB e do Bloco da Maioria.
São os seguintes os Ofícios na íntegra:
OF. GLPMDB nº 94/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 606, de 2013.
Titulares
Suplentes
Luiz Henrique
Eduardo Braga
Valdir Raupp
Romero Jucá
Ricardo Ferraço
Kátia Abreu
Sérgio Souza
Paulo Davim
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
OF. GLPMDB nº 95/2013
Brasília, 19 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 607, de 2013.
Titulares
Suplentes
Vital do Rêgo
Eduardo Braga
Romero Jucá
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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Of. GLPMDB nº 96/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 608, de 2013.
Titulares
Suplentes
Eduardo Braga
Romero Jucá
Ricardo Ferraço
Francisco Dornelles
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GLPMDB nº 127/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 609, de 2013.
Titulares
Suplentes
Eduardo Braga
Romero Jucá
Lobão Filho
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência designa os Senadores
referidos para comporem as Comissões Mistas, conforme os Ofícios nºs 94, 95, 96 e 127, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal.
Comunique-se às comissões, que estarão reunidas daqui a poucos minutos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Convido agora, para fazer uso da palavra, inscrito pela Liderança do PV, o Senador Paulo
Davim, pelo tempo regimental de cinco minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, nesta sexta-feira, dia 22,
celebramos o Dia Mundial da Água, que foi instituído
pela ONU — Organização das Nações Unidas, em
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1992. E este ano de 2013 foi escolhido para ser o Ano
Internacional da Cooperação da Água. É importante
refletirmos nesta data sobre a extrema importância dos
manacias de água doce do planeta, nosso bem mais
precioso e, entretanto, perecível e fadado à escassez.
Também teremos de dispensar igual atenção e
preocupação para as necessidades do manejo sustentável desses recursos hídricos no Brasil e no mundo.
Podemos até não perceber, mas a água é tratada como um bem de consumo. E que sai muito caro.
Principalmente para quem não tem em abundância.
Há uma expectativa de que daqui a aproximadamente
20 anos o mundo tenha nove bilhões de pessoas, isso
poderá significar um aumento de até 30% no consumo
de água, o que, para algumas áreas e dependendo dos
recursos hídricos, pode ser uma situação insustentável.
Até o ano de 2025, se não forem tomadas medidas
preventivas drásticas, sobretudo no que diz respeito
às mudanças no padrão de consumo de água, dois
terços, ou seja, mais da metade da população global,
poderá sofrer com a escassez de água doce.
Eu já falei outras vezes nesta tribuna que nosso
País vive uma situação privilegiada, se compararmos
com outros países, no que diz respeito à riqueza de
água doce dos nossos mananciais, sejam subterrâneos ou de superfície. Mas nem por isso essas reservas
são distribuídas de forma igualitária em toda a nossa
área territorial. Basta lembrar o eterno problema da
seca da nossa Região Nordeste, que dizima animais,
mata nossas plantações e seca a esperança do povo
nordestino.
A Agência Nacional de Águas, inclusive, divulgou
estudo no qual indica que, de um total de 29 aglomerados urbanos no País, 16 já precisam buscar novos
mananciais para garantir o abastecimento de água até
2015. Como se não bastasse o problema da distribuição equânime de água, o consumo humano exige uma
água tratada, potável, e a qualidade de nossas águas
está cada vez mais comprometida pelos esgotos e
por toda sorte de outros detritos industriais e químicos
que são jogados nos nossos mananciais superficiais,
responsáveis pelo abastecimento de 73% dos Municípios brasileiros, além dos aquíferos subterrâneos que
sofrem com a contaminação e, dentre outros motivos,
a falta de saneamento básico.
Nunca é demais lembrar que a água não serve
apenas para matar a sede ou contribuir para a higiene
das pessoas e limpeza dos lugares. A água também
está intimamente ligada à questão da segurança alimentar. A atividade agrícola é uma das maiores usuárias deste recurso natural e responde com cerca de
70% de todo o consumo de água mundial.
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De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO,
para produzir alimentos para uma única pessoa é necessário um total de 2,5 mil litros de água.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Portanto, Srª Presidente, o tema deste ano atenta, sobretudo,
para a conscientização de que é necessária a cooperação quando e trata da distribuição democrática e
humanitária da água, numa perspectiva de que esse
bem tão precioso, além de prover a vida de um modo
geral, no Planeta Terra, também é agente determinante
para uma cultura de paz entre os povos.
A cooperação nesse sentido significa tornar acessível a água para todos e, com isso, contribuir para a
diminuição da pobreza, para a criação de benefícios
econômicos, para a preservação de espécies da fauna
e flora e, com isso, tentar diminuir os danos do aquecimento global.
O que as organizações internacionais e nacionais
defendem e com o que nós, do Partido Verde, fazemos
coro, neste momento, é que o Dia Mundial da Água...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... seja
um assunto que englobe todas as pessoas e, portanto, exige esforços e posturas sustentáveis, sejam elas
globais ou individuais. Mulheres, homens, jovens, crianças, idosos, governo, instituições não governamentais,
iniciativa privada, enfim, tudo e todos devemos nos
lembrar de que, não só no dia 22 de março, não só
agora em 2013, não só no ano que vem, mas durante
toda nossa vida e a vida dos nossos descendentes,
que a água é, volto a insistir, o bem mais precioso e
determinante para a manutenção da vida no Planeta.
Portanto, faço aqui esta reflexão alusiva ao dia
22 de março, o Dia Mundial da Água, que acontecerá
na próxima sexta-feira.
Era só, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimento o Senador pelo pronunciamento que recorda a comemoração do Dia Mundial
da Água e a necessidade de utilizarmos esse bem que
é comum de todo o povo. Assim, a Conferência das
Nações Unidas para a Água determina ser um bem
comum a todo o povo e não passível de privatização,
que cada vez seja utilizado de forma mais correta para
que continue a servir não só as atuais gerações, mas
as futuras, principalmente. Parabéns, Senador Davim!
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Casildo Maldaner, querido Senador de Santa Catarina.
Falará no período de oradores inscritos.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Nobre Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin,
também catarinense de nascimento, e caros Colegas.
Depois de tanta espera e batalha, a decisão democrática do Congresso Nacional de promover uma
distribuição mais equânime dos royalties da exploração do petróleo entre os Estados da Federação sofreu
um revés na última segunda-feira, quando o Supremo
Tribunal Federal acolheu, ainda que liminarmente, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Estado do Rio de Janeiro.
No cerne da argumentação da Adin, que ainda
merecerá análise de mérito pelos demais Ministros
do Supremo Tribunal Federal, estão as alegações de
respeito aos contratos já firmados e o princípio da responsabilidade fiscal, sob o argumento de que, sem tais
recursos, o Estado não terá como cumprir os compromissos assumidos em seu plano plurianual. Então, é
uma das argumentações do Supremo em decisão liminar, quando o Estado do Rio de Janeiro diz que eles
não têm como cumprir nem o seu plano plurianual, nem
o seu orçamento deste ano e, aí, vão incorrer no crime
de responsabilidade fiscal. É a alegação que o próprio
Supremo diz, a pedido do Estado do Rio de Janeiro.
Pois bem. A discussão, contudo, deve ser ampliada e observada de diferentes prismas. Proponho
um raciocínio: não seriam, por acaso, também inconstitucionais as constantes desonerações fiscais
promovidas pelo Governo Federal e que, diretamente,
reduzem os repasses a Estados e Municípios definidos nos fundos constitucionais, como FPE e FPM? Eu
pergunto baseado nessa decisão, embora liminar, do
Supremo Tribunal Federal, com as alegações do Rio,
com o Supremo atendendo às premissas de que incorrerá em responsabilidade fiscal se não puder cumprir
o seu orçamento, o seu plano plurianual. Aí, eu faço
a comparação: quando o Governo Federal desonera
certos setores, no andar da carruagem, no ano orçamentário ou mesmo quando afeta planos plurianuais,
o que pode acontecer, e Estados e Municípios, que,
com isso, perdem subitamente, sem estar previsto, não
conseguem cumprir o seu orçamento ou o seu plano
plurianual, não é a mesma coisa?
No caso do Governo Federal, ao reduzir a cargas
de tributos compartilhados, como IPI e o Imposto de
Renda, e aumentar aqueles cuja destinação é exclusiva
da União, como a Cofins e a CSLL, a União não provoca, por acaso, a inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que estarão impossibilitados de
honrar os compromissos assumidos? Não é a mesma
coisa para os Estados e os Municípios nesse caso?
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Da mesma forma, podemos considerar inconstitucionais as leis que estabelecem os percentuais mínimos de investimento neste ou naquele setor e, ainda os pisos de categorias de trabalhadores, uma vez
verificada a impossibilidade de seu cumprimento com
a capacidade arrecadatória dos Municípios.
Aí também não afeta o princípio da constitucionalidade, quando se diminuem os repasses por circunstâncias alheias aos Estados e aos Municípios, por
decisão própria do Governo Federal, retirando parte
daquilo que já estava previsto na legislação orçamentária? Não é a mesma coisa?
É justamente essa a situação enfrentada por gestores de todo o País. Em levantamento realizado pela
Confederação Nacional dos Municípios, quase metade dos prefeitos de 4.023 Municípios pesquisados,
dos 5.568 existentes, encontraram uma situação ruim
ou péssima ao assumir a gestão, no início desse ano.
Pois bem. Ainda mais alarmante é a informação
de que 2.378 prefeitos afirmam que os recursos correntes, como repasses do Fundo de Participação dos
Municípios e ICMS, são insuficientes para sanarem
esse quadro.
A definição das regras de repartição dos royalties
do petróleo não pode ser vista isoladamente, mas em
conjunto com outros temas que são decisivos para o
que se convencionou chamar de novo Pacto Federativo, ou seja, uma nova ordem que promova o equilíbrio
e o desenvolvimento dos entes federados.
Não podemos dissociá-la das regras dos fundos
constitucionais, como FPE e FPM, da unificação das
alíquotas de ICMS, da revisão das regras da dívida pública e, ao fim, de uma reforma tributária que permita a
descentralização da arrecadação, hoje perversamente
concentrada na União.
O Congresso Nacional manifestou claramente sua
compreensão acerca do tema, definindo uma distribuição mais federativa dos royalties – decisão que espero
ser compreendida e respeitada pelo STF, quando da
análise do mérito.
Nos últimos dias, esta Casa recebeu governadores de todo País, para colaborar neste debate de importância vital. Ainda há pontos de questionamento, sem
dúvida, e a natural resistência daqueles que, aparentemente, sofrem perdas. Por outro lado, é transparente e
unânime a certeza da premência do tema. Espero que,
muito em breve, possamos passar do debate para a
ação. Afinal, o desenvolvimento de cada um é também
o de todos. Quer dizer, o desenvolvimento, sendo de
todos, é do Brasil.
Eu trago este tema, nobre Presidente Vanessa
Grazziotin e caros colegas, tendo em vista essa decisão,
embora liminarmente, do Supremo Tribunal Federal em
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relação aos royalties. Quando ele alega que o Estado
do Rio pode pecar na legislação da responsabilidade
fiscal, que não pode cumprir o seu orçamento elaborado, que vai retirar uma fatia que estava prevista no
Orçamento e não tem como cumprir, mesmo baseado
também no Plano Plurianual, liminarmente, o Supremo tem dado, dizendo que os royalties não podem ser
subdivididos nesse instante.
E nos questionamos agora: e em relação aos
Estados e Municípios, quando o Governo Federal desonera este ou aquele setor com IPI ou Imposto de
Renda, quando usa esses princípios, como é que fica?
Não é no mesmo princípio, não é mesma esteira que o
Governo Federal também comete uma certa inconstitucionalidade? Não têm direito também os governadores
a buscarem, junto ao Supremo, com base nisso? Não
tem também a Confederação, sobre os Municípios, o
mesmo direito de buscar no Supremo aquilo que foi
retirado de uma parte do que estava previsto no Orçamento para cumprir nesse exercício? E eu não posso
mais cumprir, vou ter que parar? Não tem como buscar,
em face dessa decisão? Isso não tem jeito. E Cofins
não faz parte do rateio do Fundo de Participação, do
FPE e mesmo do FPM. A CSLL também não faz parte.
Olha, eu senti que a Senadora Ana Amélia compreendeu. E eu quero, com muita alegria, partilhar este
meu raciocínio, sem dúvida alguma, se V. Exª quiser.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria que a nossa Presidente, muito gentil e generosa,
Vanessa Grazziotin lhe concedesse um pouquinho
de tempo, Senador Casildo Maldaner, porque a sua
veemência é justificada plenamente. É uma situação
absolutamente desigual e injusta a forma como está
havendo a repartição. E quando acontece de o Governo desonerar com IPI setores da economia, como
automóveis ou linha branca, impacta diretamente na
receita dos Municípios, que são hoje os primos miseráveis da Federação. Eu apresentei uma proposta, no
ano passado, a propósito disso, a PEC 70, que está
na Comissão de Constituição e Justiça, que obriga a
União, toda vez que ela fizer uma desoneração sobre
esses impostos, a compensar o Município ou o Estado
com aquele dinheiro que ela retirou unilateralmente,
sem consultar ninguém. Então, eu queria compartilhar
com V. Exª dessa preocupação e dizer que nós temos
que encontrar, sim, uma solução para essa combalida
Federação brasileira, sob pena de colocar em risco a
própria estabilidade institucional e, de alguma maneira,
a estabilidade política. Muito obrigada, Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Até porque o nosso tempo está se esgotando,
eu recolho (Fora do microfone.) a participação de V.
Exa com muita alegria, Senadora Ana Amélia. Reco-
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lho e encerro dizendo que este é o princípio. Não tem
como. E agora é o momento de esta Casa, na equalização ou não do ICMS, ou coisa que o valha, buscar
assegurar, através da Cofins, ou da contribuição sobre os lucros presumidos, ou da CSLL, que são contribuições do Governo Federal que ficam só para ele,
para assegurar essas garantias. Tem que ter caução,
para que os Municípios e os Estados não pequem na
responsabilidade fiscal. Não é que nós não sejamos
contra desonerar esta linha ou aquele setor, mas,
quando isso for preciso, para aquecer a economia em
determinados lugares, em determinados setores, nós
temos que prever, para não afetarmos a consecução
de propostas orçamentárias dos Estados e dos Municípios que estão caracterizadas, sob pena de eles
cometerem irresponsabilidades, serem enquadrados,
como agora o Supremo, embora liminarmente, vem
dizer que no Rio, ou no Espírito Santo, ou em outros
Municípios, em relação aos royalties, pode acontecer.
Eu acho que esse é um princípio que nós temos que
resguardar.
Essas são as considerações, nobre Presidente e
caros colegas, que não podia deixar de trazer à Casa
na tarde de hoje.
Presidente, fico muito grato se puder ouvir o Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para
saudar os prefeitos de Santa Catarina que vieram
ouvi-lo aqui: o Prefeito Volnei Weber, de São Ludgero,
Santa Catarina; o Prefeito de Modelo, Ricardo Maldaner. Então, é sobrinho do Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – É sobrinho.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – José
Schotten, Prefeito de São Martinho; e Robson Back,
Vice-Prefeito de São Martinho, que vieram ouvir as
suas explicações e preocupações sobre as decisões
relativas à distribuição dos royalties, e, em especial,
também as consequências de modificações para a
receita dos Municípios.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu fico muito grato que o Senador Suplicy tenha
vindo de São Paulo elogiar...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– ... os nossos Municípios de Santa Catarina. Fica bem
melhor vir de V. Exª do que de minha parte, que sou
catarinense, elogiar o nosso Prefeito de São Ludgero,
São Martinho, o Prefeito e Vice-Prefeito. São Municípios que eu conheço bem – aliás, por obrigação até.
E também do meu Modelo, do Ricardo, meu sobrinho.
Está presente o Clovis Schlosser, que é o Vice-Prefeito.
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É um Município pequenininho lá no oeste. Sou eleitor,
inclusive. Comecei há 50 anos, minha primeira eleição
como vereador, naquela comunidade. Fico muito grato
que o Senador Suplicy levante isso, o que não deixa
dúvidas de que nós estamos concatenados nessas
ideias. Muito obrigado.
Muito obrigado, nobre Presidente, caros colegas,
por poder trazer à reflexão da Casa esta preocupação
que interessa a todos, a todos os Estados do Brasil e
aos cinco mil e poucos Municípios também.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Parabéns, V. Exª, Senador Maldaner,
pelo pronunciamento.
Dando sequência, convido para fazer uso da palavra, no período de comunicação inadiável, a Senadora Ana Amélia, que falará dentro do prazo regimental.
Com a palavra a nobre Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Senadora Vanessa, que preside esta sessão, caros
Senadores e Senadoras, prefeitos visitantes de Santa
Catarina, os nossos visitantes que acompanham a sessão aqui do Senado, eu penso que o tema que eu vou
tratar aqui, cara Presidente, é questão que interessa
muito a V. Exª, porque estou saindo de uma reunião,
convocada pela Presidente da CPMI que investiga a
violência contra as mulheres, Deputada Jô Moraes, e
a relatoria está nas mãos da nossa colega Senadora
Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
A prorrogação por 120 dias é necessária para
que esse trabalho, que foi uma coleta, em todo o Brasil, dos índices de violência contra a mulher tenham
uma conclusão adequada à relevância desse tema.
A propósito, Senadora Vanessa, hoje, ao ler o
jornal, como gaúcha e mulher, fiquei apavorada com
a informação de que o meu Estado é o segundo em
violência contra a mulher, pelo levantamento do Conselho Nacional de Justiça sobre a aplicação da Lei
Maria da Penha, colocando o meu Estado entre os
Estados do País com maior número de ações de violência contra a mulher.
Entre 2006, quando entrou em vigor a Lei Maria
da Penha, e 2011, foram contabilizados 81.197 procedimentos judiciais, como inquéritos, ações penais e
medidas protetivas. Os dados divulgados ontem pelo
CNJ – Conselho Nacional de Justiça mostram que, no
País, foram 677.087 ações, sendo 157.470 somente
no Rio de Janeiro, Estado que lidera esse ranking
vergonhoso.
O estudo observa que ao comparar com o contingente populacional, o número de procedimentos
não é considerado tão elevado. No entanto, destaca a
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necessidade de haver maios atenção nas políticas de
estruturação judicial uma vez que esse grande número de procedimentos tem sido processados por uma
única vara sediada na capital.
No caso do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul,
Pelotas e Santa Maria, são Municípios indicados pela
pesquisa para receberem varas ou juizados com competência exclusiva aos procedimentos relacionados à
Lei Maria da Penha.
A sugestão do CNJ leva em conta o número de
habitantes e a posição geográfica das cidades para
promover a melhor prestação judicial. O Brasil tem 4,6
mortes por 100 mil mulheres. Atualmente, há 54 varas especializadas em nosso País. Para o Conselho,
seriam necessárias 120 novas varas especializadas.
Sancionada em 2006, para combater a violência
doméstica, a Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas, como a de impedir o companheiro de chegar
perto da mulher, e até mesmo prisão, se houver risco
para a vítima.
Segundo os números nacionais do Conselho,
do total, 280.062 foram pedidos de medidas protetivas, como suspensão da posse ou restrição do porte
de armas, encaminhamento ao programa oficial ou
comunitário, afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência.
Ainda de acordo com esse relatório, no Brasil
ocorrem 4,6 mortes para cada 100 mil mulheres; no
Espírito Santo, da Senadora Ana Rita, apresenta a taxa
mais alta com 9,8 homicídios a cada 100 mil mulheres.
Assim, a Senadora Vanessa Grazziotin – V. Exª
que criou aqui a Procuradoria da Mulher nesta Casa
– sabe da relevância desse tema e dei apoio para
prorrogar por mais de 120 dias o trabalho da CPMI
que investiga a violência contra a mulher, comandada
pelas duas brilhantes Parlamentares, Jô Moraes e a
nossa Ana Rita, do Espírito Santo.
E também eu queria, Srª Presidente, há pouco o
Senador Paulo Paim usou esta tribuna para falar sobre
um tema relevante, que é a questão que está sendo
comandada agora pela negociação de uma proposta
de repartição do FPE, que é o Fundo de Participação
dos Estados. Também o Senador Casildo mencionou
essa questão, mas o Rio Grande do Sul vai perder, sim,
receita, mantido o relatório do Senador Walter Pinheiro.
Mas, pela habilidade política, pela competência que
ele tem e pela responsabilidade, os três Senadores do
Rio Grande do Sul, os três Senadores, que não foram
convidados pelo Estado para fazer esse trabalho, mas
voluntariamente, como representantes e constitucionalmente defensores e representantes do Estado aqui
nesta Casa, nós iremos, os três Senadores, Pedro Simon, Paulo Paim e eu, realizar um estudo mais minu-
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cioso desse projeto e apresentar alguma proposta para
que não haja penalização das combalidas finanças do
nosso Estado, que já são preocupantes na visão do
próprio Secretário de Fazenda atual.
Eu queria fazer essa observação e, à luz dessas
questões, Senadora Vanessa Grazziotin, eu queria mencionar, para encerrar essa comunicação inadiável, o
que aconteceu hoje na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, comandada pelo Senador Antonio
Carlos Valadares. Acontece que foi votado por unanimidade um projeto, o de nº 356, de minha autoria, do
ano de 2011, que concede uma obrigatoriedade de que
a União seja obrigada a prestar assistência técnica e
financeira aos Municípios para elaboração do Plano
Diretor e outras normas decorrentes dessa colaboração.
Esse projeto que agora segue para a Câmara Federal é muito importante, considerando o atual debate
do novo pacto federativo que envolve uma série de
temas atuais, como a nova partilha do FPE e alíquota
única de 4% para o importante Imposto de Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS.
Dado relevante. Essa sugestão de projeto veio
do pequeno Município de Lagoão, no noroeste do meu
Estado, com pouco mais de seis mil habitantes. O Vereador Dirceu Silvestre Francischetti, que é do meu
Partido, com apoio do Deputado Estadual Adolfo Brito,
me encaminhou a sugestão de uma PEC para obrigar
a União – porque hoje a lei determina que a União...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador Suplicy.
A União só ajudará os Municípios acima de 20 mil
habitantes, para ajudar a confeccionar o Plano Diretor.
E a proposta é que a União ajude especialmente os
pequenos Municípios, com menos de 20 mil habitantes, que são os que têm maior necessidade. Então, o
projeto – e não PEC, como sugeria o Vereador Dirceu
Silvestre Francischetti, mas um Projeto de Lei do Senado – agora vai ser submetido à Câmara.
A própria Confederação Nacional de Municípios
ajudou na elaboração ao sugerir que deveria ser projeto de lei e não emenda constitucional, que teria a
grande dificuldade de ser votada, uma vez que o Governo não via com bons olhos essa iniciativa. Aliás,
a prima rica sempre é assim: pouco mais egoísta do
que deveria ser em relação ao compartilhamento das
responsabilidades.
As divergências sobre o novo formato do pacto
federativo são naturais. Mas é preciso focar atenção nos
nós das questões federativas para avançarmos com o
debate. E ao chegar aqui ao Plenário o Senador Walter
Pinheiro, eu queria renovar o agradecimento a ele pela
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abertura para que possamos discutir com mais detalhe
a questão relacionada ao Fundo de Participação, para
que o Rio Grande do Sul não seja penalizado.
Então, eu queria fazer esse registro, Senador Suplicy. E o senhor também, como nós, aqui nesta Casa,
a Casa da República, tem se preocupado muito com
essa questão federativa. Vi suas perguntas ontem ao
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a forma
como V. Exª, junto com os demais Parlamentares, tem
atuado nessa questão.
O Senador Walter Pinheiro está fazendo um belíssimo trabalho, e nós vamos ter, certamente, a colaboração dele na competência. Ele já abriu espaço, já
ampliou o período de transição, que ele tinha fixado em
2 anos, para 5 anos, e já mostrou aí a sua habilidade
política para uma matéria tão complexa quanto essa
que diz respeito a repartir o quinhão da União para que
a Federação seja mais justa e mais forte.
Muito obrigada, Senador Suplicy.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia, por sua preocupação relativa ao fortalecimento
de todos os Estados da Federação, inclusive do Rio
Grande do Sul.
Passo a palavra, agora, à querida Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas, pelo prazo
regimental, como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Suplicy.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, Sr. Presidente, volto a esta tribuna
para, mais uma vez, falar sobre um assunto que entendo deva ser amplamente debatido em todo o País,
não apenas pelo Parlamento... (Pausa.)
Desculpe, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Desculpe, Senadora Vanessa Grazziotin,
pelo espirro aqui fora de hora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Prossigo: não apenas pelo Parlamento... (Pausa.)
Senador, agora sou eu que não consigo falar.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
volto a esta tribuna para tratar do assunto que tem
sido uma matéria de grande debate pelos meios de
comunicação, pelo Parlamento brasileiro, pelo Poder
Judiciário, pelo Poder Executivo, tanto na esfera Federal, como na esfera dos Estados e das unidades da
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Federação. Refiro-me ao tema distribuição dos royalties do Petróleo.
Nos últimos anos, nós votamos, Sr. Presidente,
entre Câmara e Senado, em torno de sete vezes a
matéria, mudando, modificando, o relacionamento e
a repartição dessa riqueza brasileira de uma forma
mais justa, de uma forma mais distributiva entre todos
os Estados brasileiros, inclusive entre os Estados não
produtores.
Esse debate, sem dúvida nenhuma, ganhou força
em nosso Brasil, em nosso País, a partir do momento
em que se descobre a grande reserva de petróleo do
pré-sal. É uma reserva que vai do Estado do Espírito
Santo, aproximadamente, até o Estado de Santa Catarina, que tem em torno de 200km de extensão e que
está distante do litoral brasileiro, ou seja, distante do
território brasileiro, a aproximadamente 250 a 300km,
Senador Valdir Raupp. O que significa dizer que esse
petróleo do pré-sal, que está distante do continente, do
litoral, a mais de 200km, não pode receber, quanto à
repartição dos benefícios, dos royalties, principalmente,
tratamento igual ao petróleo que está ou em território,
em terra firma, ou então na costa muito próxima do litoral, que é o caso dos nossos poços de petróleo que
vinham sendo explorados até os dias atuais.
Obviamente, que o impacto ambiental, causado pela exploração do petróleo, no pré-sal, não é o
mesmo impacto ambiental causado pela exploração
do petróleo próximo ao continente, muito próximo ao
continente, ou até mesmo em terra firme.
Então, esse debate da necessidade de melhor
distribuir essa riqueza para o Brasil, para os Estados
e Municípios brasileiros, tomou força de tal sorte que,
com muita determinação, com muita segurança e com
muita responsabilidade debatemos a matéria. Porque
há quem pense que não estaria havendo responsabilidade por parte das bancadas dos Estados não produtores, Senador Cássio. Debatemos, votamos uma,
duas, três, quatro, cinco, seis vezes a matéria. E quando vetada pelo Poder Executivo tivemos a capacidade
de nos organizar e votar também a derrubada desse
veto. E o que assistimos de lá para cá? Primeiro, foi
que vimos uma votação frustrada; frustrada por uma
medida liminar dada pelo Ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal. E por fim, decidida a não mais validade
dessa medida liminar. O Congresso voltou a se reunir
e fizemos novamente a votação. Feita a votação que
muda não o contrato, mas a regra de distribuição de
recursos que são públicos. Foi isso que nós mudamos.
Feito isso, os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Espírito Santo ingressaram com uma ação no
Supremo Tribunal Federal e, novamente, conseguiram
uma medida liminar, dessa feita proferida pela Ministra
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Carmen Lúcia, que, na última segunda-feira, garantiu a
liminar. Concedeu liminar a uma ação impetrada pelo
Estado do Rio de Janeiro e, dessa forma, não mais validando, invalidando – posso melhor dizendo – artigos
da lei que trata dessa nova distribuição de petróleo.
Os argumentos que foram elencados pelo Estado
do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, giram em torno da
questão da falta de uma segurança jurídica, giram em
torno da frustração na má arrecadação de recursos
públicos e também se referem à questão de que estão
sendo mexidos contratos já assinados.
Em primeiro lugar, o que quero dizer, repetir – e
aí me socorro também com os governadores – é que
ontem tivemos na Casa uma reunião para tratar de
ICMS, que também é uma mudança no pacto federativo brasileiro, nas regras. Isso porque, se vigorassem
algumas das observações que estão sendo feitas, nós
jamais mudaríamos qualquer regra do pacto federativo
brasileiro, o que também frustra, Sr. Presidente, Senador
Suplicy, a arrecadação de vários Estados brasileiros.
Quando se muda a regra de FPE, quando se muda a
regra de ICMS, nós estamos frustrando, sim, de alguns
e ampliando de outros a capacidade de arrecadação.
Mas os governadores foram questionados e perguntados pela imprensa, por jornalistas, no dia de ontem, e, obviamente, os que representam os Estados
produtores, que são três, principalmente o Estado do
Rio de Janeiro, falaram que, de fato, a medida seria
aprovada por todos nós, seria inconstitucional; já governadores, como o Governador do Rio Grande do Sul e o
do Piauí, elencaram muitos argumentos no sentido de
mostrar que não há nada de inconstitucional na lei aprovada pelo Congresso Nacional, absolutamente nada.
E vamos, aqui, Sr. Presidente, às questões: quanto
aos contratos, repito, nós não estamos mexendo em
contratos. O que existe é que em torno de 30% aproximadamente do petróleo do pré-sal já estão contratados, já foram licitados. Esses contratos não estão
sendo mexidos; nós estamos mexendo no resultado da
parcela que pertence ao poder público, que pertence à
União, e que, de acordo com uma regra, uma lei nacional, essa parcela é dividida de acordo com as regras
dessa lei, e é essa lei que está sendo modificada, não
são os contratos. Careceria de um período de adaptação, de um período de transição? Até penso que sim,
Sr. Presidente. Entretanto, dizer que estamos mexendo
no contrato? Sinceramente, quero afirmar, com uma
convicção pessoal muito forte, que não vejo, nessa
medida, a mudança de qualquer contrato já assinado.
Sobre a frustração na arrecadação de recursos
e que isso traria uma insegurança, repito: nós aprovamos no ano passado uma resolução, aqui no Senado
Federal, que mudou profundamente e impossibilitou
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que Estados brasileiros praticassem aquilo que nós
chamamos de guerra dos portos, ou seja, que concediam incentivos fiscais para entrada de produtos
através de seus portos. Com a aprovação da resolução, no ano passado, alguns Estados brasileiros,
principalmente Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás
e outros, tiveram uma frustração na sua arrecadação,
o que não significou dizer que a resolução tenha sido
considerada inconstitucional.
Penso, Sr. Presidente, que nós precisamos resolver rapidamente essa questão. O Supremo acena
com um julgamento da matéria logo depois da Semana
Santa, e eu espero que, de fato, ocorra e que esse julgamento seja imparcial, que não estejam os ministros e
as ministras com os olhos voltados somente para o Rio
de Janeiro, mas que olhem para o Brasil inteiro; olhem
para o fato da diferença do petróleo do pré-sal, que tem,
inclusive, um regime diferenciado, não de concessão
e sim de partilha, e não apenas para esses Estados,
porque, se há perda para alguns, a grande maioria
perde com a regra atual, se essa regra for mantida.
Veja, Sr. Presidente, até 2020, se as regras não
mudarem – e eu, aqui, quero repetir um pronunciamento
que o Senador Cícero Lucena fez nesta tribuna, baseado num estudo realizado pela Consultoria do Senado,
e que mostra, Senadora Lídice, que até 2020, se não
mudarmos a regra, as receitas projetadas seriam em
torno de R$35 bilhões, dos quais aproximadamente
R$20 bilhões ficariam exclusivamente no Estado do Rio
de Janeiro. Nos Estados produtores, em três Estados,
quase R$15 bilhões, ou seja, mais de 73% iriam para o
Rio de Janeiro; R$1,5 bilhão, que significa 7,5%, para
o Espírito Santo; e R$1,3 bilhão, 6,5%, para o Estado
de São Paulo.
Isso significa dizer que os demais Estados não
produtores teriam que dividir entre si somente 13%
do fruto dos royalties do petróleo. É isso que não está
certo, porque eu repito que nós não estamos falando
do petróleo explorado no continente, em terra firme,
ou em plataforma marítima muito próxima ao continente. Nós estamos falando do petróleo que está a mais
de 200 quilômetros do litoral, Sr. Presidente. E essa
riqueza, sim...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... precisa ser dividida entre todo o País.
Portanto, eu espero que não apenas a Ministra
Carmem Lúcia, que concedeu a última liminar ao Estado
do Rio de Janeiro, mas todos os ministros tenham um
olhar nacional e trabalhem a questão jurídica com muito cuidado. Eu sempre confiei e confio na maturidade,
principalmente na responsabilidade dos ministros do
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Supremo Tribunal Federal, que, tenho certeza, farão um
julgamento justo para o Brasil e correto juridicamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Cumprimento a Senadora Vanessa Grazziotin pela defesa de suas composições e agora passo
a palavra, falando pela Liderança PSDB, ao Senador
Cássio Cunha Lima, da Paraíba.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Eduardo Suplicy, Sras e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero
iniciar este meu pronunciamento com uma palavra de
agradecimento que começa por V. Exa, pela generosidade da presença, pelas palavras amáveis dirigidas
à memória do meu pai que, na última segunda-feira,
estaria completando – o nosso poeta Ronaldo Cunha
Lima – 77 anos.
Este plenário esteve lotado com amigos, familiares
vindos da Paraíba, presença de muitos Senadores, o
que tocou profundamente a minha alma, o meu coração
e, naturalmente, o de toda a minha família, em nome
de quem também agradeço, sobretudo da minha mãe,
Dona Glória, e dos meus irmãos, Ronaldo Filho, Glauce e Savigny. E, coincidentemente, no nascimento do
meu pai, nasciam, também, Clara e Gabriel, gêmeos,
filhos de Savigny e Silvana, que estavam aniversariando naquela data e a emoção me traiu, Senadora
Lídice, e não pude fazer a devida homenagem a essas
duas crianças.
E nós estávamos, então, falando de nascimento
e morte. Era uma sessão em homenagem à memória
do meu pai, e, também, celebrando o nascimento de
Clara e Gabriel. E, por coincidência, é sobre nascimento e morte que ocupo essa tribuna novamente. E não
é a primeira vez que o faço para tratar desse tema,
como já testemunhei igual pronunciamento vindo da
Senadora Lídice.
Falo, mais uma vez, da gravíssima seca que assola o Nordeste, e, desta feita, farei algo que contraria o
meu estilo de fazer política. Sou de um partido da oposição, como todos sabem, aqueles que acompanham
mais atentamente a política, estou, inclusive, nesse
espaço, ocupando o tempo reservado à Liderança do
PSDB, mas nunca fiz política em caráter pessoal. Sempre tratei das questões com aspectos institucionais.
Mas, hoje, fazendo exceção a esse meu estilo, a
essa minha forma de conduta, eu vou me dirigir pessoalmente à Presidenta Dilma e vou pedir, posso dizer,
implorar que a Presidenta Dilma adote providências
urgentíssimas em relação ao Nordeste brasileiro.
Nós não estamos vivendo, propriamente, uma
seca, que atinge as populações humanas. Essas estão
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um pouco mais protegidas, é verdade, e temos facilidade de reconhecer os méritos, por exemplo, do Bolsa
Família; temos facilidade de aplaudir iniciativas que sejam exitosas. Não é essa a questão, porque, toda vez
que dirigimos alguma crítica, apresentamos algum tipo
de apelo ou formulamos uma reivindicação em relação
ao problema grave da estiagem, a resposta única que
o Governo Federal tem dado é: “Não, mas no passado
era pior. No passado não tinha o Bolsa Família, não tinha este ou aquele programa”, e não elevamos o nível
do debate nem muito menos nos aprofundamos para
a realidade vivida pelo médio produtor rural, este, sim,
absolutamente abandonado e esquecido.
Eu vou fazer uma referência a um fraterno amigo, a um extraordinário brasileiro, chamado Manelito
Dantas Vilar, que é primo, inclusive, do nosso famoso
e igualmente querido Ariano Suassuna, que tem uma
propriedade em Taperoá, Fazenda Carnaúba, que tem
praticamente um século de construção, Senador Suplicy, de uma genética bovina adaptada à convivência
com o semiárido.
Há quase cem anos, a família Dantas, mantida
agora por Manelito, seus filhos e suas filhas, com coragem, com brasilidade, com vigor, com amor e com
devoção ao Semiárido, vem construindo essa genética
de convivência com o Semiárido. Pois essa genética vai
desaparecer, porque o rebanho está morrendo, o gado
está morrendo. Os médios produtores já estão juntando
as carcaças dos animais nas margens das estradas.
Não se vê uma única providência, uma única
providência sequer em relação aos problemas de financiamento, ao suprimento de alimentação, Deputado Mauro Benevides, que me honra muito com sua
presença neste instante no plenário desta Casa, que
será sempre sua.
E o Governo faz um discurso equivocado, com um
viés absolutamente distante da realidade: “Ah, mas nós
temos o Bolsa Família”. O Nordeste agradece o Bolsa
Família, como o Brasil agradece o Bolsa Família, mas
o Estado não vive de Bolsa Família, não sobrevive de
Bolsa Família.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Nós não podemos reduzir a nossa região a famílias
às quais esteja sendo assegurada uma renda mínima.
É faço um apelo à Presidenta Dilma. Que ela
consiga dar agilidade a um Governo que se mostra
absolutamente insensível, inoperante, distante, abandonando o Nordeste. Que a Presidenta possa chamar
os seus ministros, alocar os recursos que estão disponíveis no Orçamento da União.
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Eu peço só mais um minuto, Presidente, pela
sua conhecida generosidade, para concluir o meu
pronunciamento.
No Orçamento da União, R$5,7 bilhões foram
reservados para catástrofes naturais. Estamos solidários, mais uma vez, com a população do Rio de Janeiro, sobretudo da serra de Teresópolis, de Petrópolis,
principalmente, para onde, dos R$5,7 bilhões, pouco
mais de R$420 milhões foram liberados. Há recursos,
mas não há providências, não há sequer conhecimento dessa realidade.
É por isso que, em nome do povo da Paraíba,
Estado que, com muita honra, represento neste Senado da República; em nome do Nordeste brasileiro,
Senador Agripino – V. Exª sempre foi uma voz altiva
e ativa na defesa de nossa região –, e contrariando o
meu estilo, fugindo da minha praxe de fazer política,
dirijo este apelo pessoalmente à Presidenta Dilma:
Presidenta, lembre-se do Nordeste. O Nordeste está
desaparecendo. O Nordeste está sofrendo. O Nordeste
está sendo punido de forma severa, de forma grave.
Presidenta Dilma, é hora de se mexer, é hora de
atuar, é hora de fazer com que a região seja atendida
nas suas necessidades básicas. É esse o apelo que
fazemos.
Proselitismo, discurso, eufemismo sobre Bolsa
Família não resolve o problema do Semiárido, como
tem sido a postura do Governo Federal.
Escuto, com muito prazer, o Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Cássio Cunha Lima, eu vim às pressas para
o Congresso, ouvindo o discurso de V. Exª na Rádio
Senado. O apelo que V. Exª faz é absolutamente verdadeiro. Estou voltando ao meu Estado amanhã. Estive lá na semana passada, na semana anterior e na
outra semana. Estive recentemente em Currais Novos,
Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró, todos Municípios do
Seridó e do Alto Oeste do Estado. O quadro de seca
do meu Estado...
(Interrupção do som)
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – ... é
igualzinho ao quadro de seca da Paraíba, que é de
extrema aflição, com um detalhe: algumas adutoras
feitas tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte
possibilitam que exista água em algumas cidades. O
sertanejo vive da atividade da pecuária. O que está
ocorrendo é uma coisa de cortar coração! O ganha-pão das pessoas está indo embora! Ainda ontem, eu
vi, na televisão, uma cena inédita de caminhões recolhendo carcaças putrefactas, ossadas de animais para
levá-las para algum lugar. O ganha-pão das pessoas
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está morrendo! Quando fui Governador – lembro-me
bem –, em tempo de seca, parava tudo que era obra,
e o dinheiro de que o Estado dispunha era para aplicar na ação da emergência. Eu vinha buscar recurso
aqui, em Brasília – recurso era o que não faltava! E
eu tinha mais do que dinheiro, tinha ouvidos abertos
aos reclamos. Seu pai foi governador na mesma época em que fui Governador. Fomos colegas de aflição
e também colegas de solidariedade do então governo federal, que acudia, que chegava, naquele tempo,
com as frentes de emergência, com ocupação, com
trabalho para as pessoas, com suprimento de alimentação. Lembro-me muito bem! Até hoje, o povo do meu
Estado se lembra do tal feijão de Jajá – Jajá é como
o povo me chama; jota, a, jota, a. Parava tudo e comprava alimento, para fazer com que as pessoas mais
pobres tivessem o sustento. Hoje, não há para quem
apelar. É verdade que existe o Bolsa Família, mas não
é tudo. Os animais estão morrendo, e o ganha-pão das
pessoas está acabando. E há uma completa insensibilidade por parte do Governo Federal. Parece que o
Nordeste está nadando de braçada...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – ... está
em voo de cruzeiro. É preciso que vozes como a de V.
Exª; como a minha, que modestamente se manifesta;
e como a dos governadores tragam para Brasília a
dureza de uma situação que é tão ou mais grave do
que a que a televisão está mostrando com os desabamentos de Petrópolis, porque lá a perspectiva é de
inanição, de raquitismo de crianças, de uma quadra
perversíssima. Em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte,
no Ceará, no Maranhão, no Piauí, numa região inteira, há uma seca sem precedentes, porque é mais um
ano de estiagem – não é um ano, e, sim, mais um ano
– que está fazendo com que o gado morra de fome,
as criações morram de fome e as pessoas passem
necessidade. Agora, é preciso que o Governo abra os
ouvidos e chegue lá.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Senador José Agripino, incorporo integralmente o seu
aparte ao meu pronunciamento, com sua experiência,
com sua visão lúcida, com todo o conhecimento que
possui da Região Nordeste, particularmente do nosso
querido Rio Grande do Norte.
Para concluir, Sr. Presidente, agradecendo a
generosidade e a tolerância, quero lembrar que os
açudes estão secando. Cidades inteiras estão sem
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abastecimento. Açudes de grande porte estão chegando a 20%, 30% da sua capacidade – alguns com
6% apenas de capacidade!
Na próxima semana, voltarei a esta tribuna para
novamente cobrar da Presidenta Dilma, do Governo
Federal as providências que não podem mais retardar.
As chuvas matam e fazem alarde, geram notícias e imagens comoventes na televisão, e todas as populações
por elas atingidas contam com a nossa solidariedade.
A seca, não! A seca mata silenciosamente, e o
Nordeste está morrendo e clama por ajuda.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Hoje, Deus nos ajudou, e choveu em algumas
cidades da Paraíba. Mas o problema da seca continua
existindo. Precisamos contar com providências que
não devem mais tardar por parte do Governo Federal.
Muito obrigado, Presidente, pela tolerância em
relação ao tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Cássio Cunha Lima, possa, de fato,
a Presidente Dilma Rousseff, agora abençoada pelo
Papa Francisco, ouvir o seu clamor, ainda mais aqui,
diante do nosso ex-Presidente Mauro Benevides, hoje
Deputado Federal, que nos visita e assistiu a todo o
seu pronunciamento.
Obrigado também por suas palavras.
Seu pai mereceu, de fato, a bonita homenagem
proporcionada, na última segunda-feira, por iniciativa
de V. Exª e dos Senadores da Paraíba.
Agora tem a palavra o Senador Ivo Cassol, do
PP de Roraima.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Rondônia. Perdão.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Continuo firme e forte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Rondônia. Muito bem.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – É uma
alegria, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e quero deixar
o nosso abraço a V. Exª e aos demais colegas Senadores e Senadoras.
É com satisfação que está aqui, na galeria desta Casa, o Prefeito do Município de Alta Floresta, no
Estado de Rondônia, o Prefeito Vantuil. É uma alegria
tê-lo aqui junto conosco. Ao mesmo tempo, gostaria de
cumprimentar também o Vereador Edmar, o Vereador
Manoel da Saúde e o Vereador Tanúzio.
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O Município de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, é um dos Municípios do Brasil com maior potencialidade de agropecuária e é o maior produtor de
feijão da Região Norte do País.
É com alegria que recebi no meu gabinete, há
pouco, tanto o Prefeito como os demais Vereadores.
Em nome deles, eu quero deixar o meu abraço a todos os amigos e às amigas do Estado de Rondônia.
De um lado, há alegria, mas há tristeza, de outro.
Tristeza porque a PEC da Transposição ainda não foi
aprovada. Ainda há nesta Casa uma medida provisória que está trancando a pauta e também o Projeto de
Lei da Câmara, o PLC nº 02, pronto para ser votado.
O projeto foi colocado em regime de urgência e está
aguardando para que a Casa possa – as Lideranças
aqui já concordaram – incluí-lo na pauta tão logo ela
se destranque.
Mas, ao mesmo tempo, é com preocupação que
eu recebi um ofício da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do ex-Território Federal de Rondônia,
Ofício nº 12, em que colocam a preocupação que têm
com a redação dada pelo Palácio do Planalto quanto
aos servidores que vão para a transposição. Infelizmente, da maneira como está, isso muito nos preocupa. Alguns dizem o seguinte: “Não se preocupe. Fique
tranquilo porque está tudo certo.”
Mas eu quero dizer para vocês que, por mais
que nós e as crianças acreditemos em Papai Noel,
nós queremos e aceitamos esse presente de Páscoa
ou esse presente de Papai Noel, de final de ano, para
que o Estado de Rondônia e os servidores possam ser
contemplados com a transposição dos servidores, sem
perder, de maneira alguma, as conquistas já adquiridas.
A exemplo disso, já houve várias decisões judiciais para os policiais militares e do corpo de bombeiro
que ganharam na Justiça. Outros servidores já foram
para a transposição, lá atrás ainda, quando foram beneficiados. E agora, com a nova redação, isso muito
nos preocupa.
Eu fiz a seguinte emenda de plenário, que já
apresentei nesta Casa:
Acrescente-se ao Projeto de Lei da Câmara
(PLC) n° 2, de 2013, onde couber, o seguinte
artigo, dando-lhe a devida numeração:
“Art. A aplicação do disposto nesta Lei em
hipótese alguma poderá resultar em redução
de salário, remuneração, soldo, proventos de
aposentadoria ou pensão ou, ainda, na supressão ou redução de qualquer benefício ou
vantagem percebida, a qualquer título, inclusive
mediante decisão judicial, pelos servidores civis, militares e empregados, ativos, inativos ou
pensionistas por ela abrangidos, observados
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os termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federai, que estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.
Portanto, meu desejo, como Senador nesta Casa,
é que possamos aprovar essa emenda, nem que o
projeto volte à Câmara dos Deputados. Pelo menos,
isso não deixa dúvida para que as pessoas que vão
para a transposição fiquem estimuladas a fazer sua
transferência do Estado ou do Município para o quadro da União.
Um servidor que ganha R$3 mil por mês e ganha
mais auxílio-alimentação, auxílio-creche ou qualquer
outro benefício ou gratificação, na lei, da maneira como
está, não é contemplado. E servidor nenhum vai trocar
uma dúzia por meia dúzia; servidor nenhum vai trocar
seis por três. O mínimo que se tem que fazer é igualar
ou deixar da mesma maneira que aí está.
Portanto, eu fiz essa emenda, atendendo à solicitação do Presidente Luiz Francisco da Costa, da
Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do ex-Território Federal de Rondônia, para que sejam contemplados dessa mesma maneira.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, além da preocupação com a transposição que nós queremos aprovar
nesta Casa, há também – e nós discutimos ontem aqui
nesta Casa, no plenário – o projeto de lei complementar
que ficou adormecido nesta Casa. O Supremo Tribunal
Federal deu o prazo de dois anos para este Senado
aprová-lo, mas, por dois anos consecutivos, infelizmente, a Presidência desta Casa deixou adormecido
o projeto do Fundo de Participação dos Estados, sem
sequer tocar a mão.
E, ontem, na última hora, ou na calada da noite,
ou no último dia, como se tivesse que aprovar no último
instante, prejudicando os Estados da Região Amazônica, prejudicando alguns Estados de outros locais, do
Centro-Oeste brasileiro, e privilegiando alguns Estados
da maneira que já foram contemplados quando foi feita a lei lá atrás, quando foi constituído já o FPE para
contemplar os Estados da nossa Federação.
Portanto, ficou para nós, no próximo dia 21, discutirmos e, ao mesmo tempo, trabalharmos juntos
nesta Casa, para buscar um entendimento, onde, no
mínimo, podemos manter, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o que aqui já está.
Eu tenho certeza absoluta de que, se o Governo
Federal quiser botar mais recursos no Fundo de Participação dos Estados, aí podemos contemplar algum
Estado extra. Mas tirar de um Estado da Amazônia, tirar
de um Estado que já é pobre, tirar de um Estado igual
Rondônia, tirar do Estado do Acre, tirar do Estado do
Amapá, para contemplar o Estado da Bahia? Ou con-
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templar outro Estado, digamos, o Estado de São Paulo?
É inaceitável. O mínimo que nós podemos concordar...
Mas alguém diz o seguinte: “Mas, Senador Cassol, é para daqui a dois anos!” Não importa. O fumo,
planta-se hoje a semente e se colhe o fumo daqui a
dois anos. E aí o prejuízo vai ficar, Prefeito Vantuil e
Vereadores, para os Municípios também, porque o
Fundo de Participação dos Municípios também vai
estagnar. O Fundo de Participação dos Municípios do
Estado de Rondônia, da Região Amazônica também
vai diminuir. E o índice do Estado...
Alguém pode até dizer: “Mas o governo que está
governando Rondônia é um governo de oposição do
Senador Ivo Cassol.” É de oposição, mas nós não somos contra as receitas do nosso Estado. Eu, aqui no
Senado, defendo que as receitas que temos têm que
ser mantidas ou aumentadas. Diminuir, não. É por isso
que, como Senador da República, eu defendo que, no
mínimo, se possa manter o que já está estabelecido
por lei.
Mais uma vez, o Supremo deu 150 dias para
nós. Já se passaram 60 dias e, nos próximos dias, nós
vamos ter a oportunidade, aí sim, de rever, debater e
aprovar, para que possa ser, na verdade, regulamentado e, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade dos Estados da Federação brasileira, sem perder os recursos
que já tenham obtido.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como representante do povo de Rondônia e representante dos demais Estados da Federação brasileira,
como Senador compete a mim este cargo, que é defender os Estados menos favorecidos, para que sejam
contemplados, e, ao mesmo tempo, o mínimo é, como
disse agora há pouco, que permaneça como está.
E o pior disso tudo, Sr. Presidente, é que, no
Congresso Nacional, ou nesta Casa ou na Câmara
dos Deputados, muitas vezes, criam-se benefícios
para que os Estados cumpram. Muitas vezes, aqui,
criamos despesas para que os Municípios paguem.
Ninguém pergunta para o prefeito, ninguém pergunta
para o governador de onde vem o dinheiro.
Da mesma maneira, ouvi agora: “Ah, não vão
aumentar os custos de repasses do SUS para cobrir
as despesas com os tratamentos médicos que os prefeitos e os Estados têm”.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Ao mesmo tempo, todos os prefeitos investem na saúde não
15%, nem os Estados investem 12%; os Municípios
investem de 25% a 30% na área da saúde, e os Estados investem mais de 14%, 15%.
Por isso, temos de trabalhar em conjunto e não
só criarmos despesa, mas criarmos mecanismos que
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deem condições de eles poderem cumprir com as
despesas e fazer as atividades obrigatórias que os
prefeitos têm na sua localidade.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.
Mais uma vez, estou junto com os demais pares
meus, para que possamos dar plena condição de tranquilidade de se ter a receita, para que todos os Estados
da Federação brasileira possam continuar trabalhando
e possam continuar, ao mesmo tempo, tendo expectativa de aumentar sua receita e não de diminuí-la.
Da mesma maneira, é a discussão que temos
hoje da reforma tributária: todo mundo discute, todo
mundo quer, mas ninguém quer perder. Eu sou da
mesma maneira: pelo menos empatando, nós podemos permanecer de igual para igual.
É isso que tenho buscado como Senador da
República.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Ivo Cassol,
Senador por Rondônia, por expressar o ponto de vista
de defesa de seu Estado e dos demais Estados em
condições semelhantes.
Agora, eu chamo o Senador Eduardo Lopes, que
tem a palavra, no tempo regimental, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Neste momento, eu quero, já com a emoção à
flor da pele – todos aqui já citaram ou já ouviram a
respeito da situação de Petrópolis, no Estado de Rio
de Janeiro –, de forma emocionada, trazer à memória
verdadeiros heróis dessa tragédia.
Se, de um lado, temos a seca, como disse o Senador, nós temos, de outro lado, muito chuva, ou seja,
tanto falta de água como muita água trazendo tragédias.
E, na questão de Petrópolis, eu acredito no seguinte: quando se pensa na perda de um filho, qual é
o pai, qual é a mãe que sente a dor e quer passar por
isso? Assim também é comigo. Não é diferente.
Mas, na cidade de Petrópolis, na nossa região
serrana, aconteceu, mais uma vez, essa tragédia. Já
estamos beirando 30 mortos e a previsão de chuva
para todo o mês de março deste ano, em Petrópolis,
era de 270 milímetros – a previsão para todo o mês
de março na cidade de Petrópolis era de 270 milímetros. Em algumas áreas, como no bairro Quitandinha,
entre o domingo e a segunda-feira, dia 18, foi registrado um acúmulo de 390 milímetros. Quer dizer, em
praticamente 24 horas. Em apenas dois dias, choveu
mais que o esperado para todo o mês.
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Todas são vidas preciosas, mas enterrar um filho,
ao meu sentir, transgride a ordem natural da existência humana e, também por isso, causa agravo quase
insuportável ao sofrimento pela morte de um familiar.
É a frustração de sonhos, da perpetuação de
nossa passagem pelo mundo e a interrupção permanente, violenta e inesperada de uma doce convivência.
Em 2011, em Petrópolis e em outras seis cidades da região serrana, abateu-se a mesma tragédia,
quando 916 pessoas morreram.
Antes mesmo de os petropolitanos se recuperarem do que ocorreu naquele tenebroso janeiro, outra vez
a chuva provoca estragos na Cidade Imperial. Mesmo
assim, Petrópolis contabiliza quase 1.500 desalojados
e desabrigados.
Por isso, quero apenas que seja consignado aqui
o meu voto de solidariedade a todos os petropolitanos.
Mas também quero deixar registrado, nos Anais do
Senado Federal, o nome de verdadeiros herois que
sucumbiram nesta tragédia.
O primeiro: Paulo Roberto Alves Freitas.
Em meio à tempestade que se abateu sobre a
cidade, Paulo Roberto, um ambulante de 42 anos, se
armou de uma enxada e partiu em socorro dos vizinhos.
Foi a última vez em que foi visto com vida!
Ele foi soterrado por um desmoronamento que
carregou quatro casas no bairro da Boca do Mato. Deixou a viúva Francisca e também quatro filhos.
Como Paulo Roberto, também o jardineiro Nilton
Pereira Fonseca deu a sua vida para socorrer outras.
A sua atuação salvadora nos temporais era tão
rotineira que ele era chamado, carinhosamente, de “tenente” Fonseca, mas era um simples jardineiro.
Registro ainda, o nome dos dois agentes da Defesa Civil que morreram no cumprimento do dever:
Fernando Fernandes Lima e Paulo Roberto Filgueiras.
A esses heróis o nosso reconhecimento e a nossa gratidão.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Que em meio ao sofrimento imposto às suas famílias
pelas prematuras mortes, haja espaço para orgulharem-se da bravura e do amor ao próximo por eles demonstrado.
Que Deus os abençoe e conforte os seus familiares.
O SR PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Prezado Senador Eduardo Lopes, depois de o
Senador Cássio Cunha Lima falar dos danos causados
pela seca tão intensa lá na Paraíba e em todo o Nordeste, V. Exª nos traz aqui o excesso de chuvas que
ocorrem na região serrana do Rio de Janeiro.
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A Senadora Lídice da Mata até já a chamo, porque é a próxima oradora. Mas, nesses últimos dias os
jornais e a imprensa estão tratando desses dois fenômenos. À primeira vista, não ligamos um ao outro,
mas, entretanto estão ligados de uma forma profunda,
porque no Nordeste a maior seca dos últimos 40 ou 50
anos assola a região, no Sul há três anos é registrado
um aumento desenfreado de chuva a partir da Baixada
Fluminense, no Rio de Janeiro, em Caxias na região
serrana de Petrópolis, sul do Estado do Rio e norte do
Estado de São Paulo até a capital. E chuvas também
no Rio Grande do Sul um fenômeno que vem aumentando a cada ano. Como explicar isso? Simplesmente
parece ser um efeito do aquecimento global. O semiárido está ficando cada vez mais árido e a região úmida cada vez mais úmida, com consequências terríveis
para as vidas humanas. Quase todos os lugares são
lugares de risco. As encostas de montanhas que deslizam, as fazendas planas que não têm água nem para
beber. Só na zona serrana do Rio contam-se cinco mil
pessoas desabrigadas. Em Pernambuco, por exemplo,
22 cidades estão em estado de calamidade por conta
da seca. É o fato mais trágico a morte de fome e sede
todo o gado do semiárido, como nos apontou ontem o
jornal da Globo que foi registrado aqui tanto pelo Senador Cássio Cunha Lima, como pelo Senador José
Agripino, que trouxe a história de um sucateiro de carne
que comprava as carcaças e jogava-as fora, a preço
vil para os matadouros. Agora, ele só tem o trabalho
de recolher as carcaças das beiras das estradas. Em
um só dia, conseguiu grátis 500 toneladas. É desses
ossos que ele queima que são tiradas as rações que
vão alimentar o gado que sobrevive.
Senadora Lídice da Mata, V. Exa é agora a próxima
oradora, uma vez que os Senadores Angela Portela e
Flexa Ribeiro estão presentemente em reunião da Mesa
Diretora. V. Exa tem a palavra pelo tempo regimental.
Senadora Lídice da Mata, do Partido Socialista
Brasileiro da Bahia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria registrar pelo menos dois fatos aqui
hoje desta tribuna.
Primeiro, Sr. Presidente, é que se realiza, desde
ontem à noite e durante todo o dia de hoje e amanhã,
a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Esta é a primeira conferência que o Brasil realiza
sobre essa questão que é central no desenvolvimento
do nosso País, um País com dimensões continentais.
Semana passada, o Ministro Fernando Bezerra
esteve aqui, na CDR, e durante mais de uma hora expôs
e debateu um plano nacional para o desenvolvimento
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regional em nosso País. E nós, durante o dia de hoje,
vimos aqui toda a discussão novamente, se repetindo, porque essa é uma discussão que vem sendo feita
permanentemente pelos Srs. Senadores e Senadoras
do Nordeste, colocada mais de uma vez pelo Senador
Cássio Cunha Lima da situação da seca.
V. Exa falou, há pouco, que essas duas questões,
a seca e o excesso de chuva no Sudeste, são resultado do aquecimento global.
Eu diria que isso é também resultado do aquecimento global, mas as consequências que vive a população do Semiárido brasileiro, da seca do Nordeste, eu
creio que estejam muito mais vinculadas ao resultado
de uma política econômica em que o desenvolvimento
regional não é colocado no centro.
O Nordeste brasileiro vive, há muitos e muitos
anos, uma situação de desigualdade em relação ao
crescimento do Sul e Sudeste brasileiros, assim como
o Norte do Brasil. E o desenvolvimento do nosso País,
que recentemente se tornou parte do grupo do BRICS,
dos países em grande desenvolvimento, encontrar-se-á, sem dúvida nenhuma, num impasse real da sua
economia, se nós não formos capazes de transformar
o Brasil num país desenvolvido e, sim, num país de
regiões desenvolvidas.
A seca do Nordeste é previsível, é estudada. A
convivência com a seca é algo muito difícil, mas, se
nós tivermos investimentos estruturantes para o abastecimento do Nordeste, para o desenvolvimento de políticas que possam dar sustentação aos produtores do
Nordeste, nós poderemos diminuir, e muito, as consequências da seca nos nossos Estados nordestinos, que
já chega realmente a um grau muito elevado, apesar de
enormes investimentos realizados pelo Governo Federal, inclusive agora, no socorro às chamadas vítimas da
seca do nosso sertão, mas que não conseguem fazer
com que esses investimentos cheguem rapidamente,
Senador Eunício Oliveira, à ponta, ao produtor, à população sofrida da nossa região.
E esta situação se torna mais dramática, no momento do Brasil de hoje, quando nós a somamos a
um desenvolvimento profundamente desigual do nosso País, a um Pacto Federativo injusto, que é o que
nós temos hoje, hegemônico como política da Nação
brasileira.
Nós estamos, no Senado Federal, discutindo
pelo menos dois projetos grandes que dizem respeito
a esse Pacto Federativo.
A mudança do FPE, relatada pelo Senador Walter Pinheiro de forma brilhante, creio que, após grande
período de debate, já vai chegando a um período, a um
processo de finalização, podendo resultar realmente
num acordo geral dentro desta Casa. Mas a medida

MARÇO 2013

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

provisória que trata do ICMS demonstra com toda a
força, com todo o vigor a desigualdade dessa política
no nosso País e que não haverá solução que realmente possa ser sustentada pelos Estados nordestinos e
pelos Estados do Norte e Centro-Oeste do nosso País,
com base naquela política que está prevista hoje nessa medida provisória.
Eu creio, portanto, Sr. Presidente, que é preciso
que o Brasil se debruce e este Senado também, para
que nós possamos debater essas duas grandes questões o desenvolvimento regional, buscando a igualdade
de desenvolvimento das regiões do nosso País e um
Pacto Federativo mais justo porque o que temos hoje
é a inversão de um Pacto Federativo justo.
Nós temos ampliação de programas federais
sustentados naquele que é o elo, o elo mais frágil da
cadeia federativa, que são justamente os Municípios
brasileiros. Na semana passada, o Senado realizou
aqui uma grande reunião com os governadores do
Brasil e recebeu o apelo desses governadores para
a melhoria desse Pacto Federativo e para que esse
pacto possa ser dado levando em conta um desenvolvimento desigual.
Hoje, o Senado recebe os prefeitos das capitais.
Eu também fui prefeita de uma capital brasileira, sei das
grandes dificuldades dos grandes Municípios brasileiros que certamente sistematizaram as suas angústias
nessa reunião acontecida aqui hoje. Mas é preciso,
acima de tudo, que este Senado possa representar a
angústia daqueles Municípios, maioria do nosso País,
com população abaixo de 50 mil habitantes, que dão
sustentação a uma política nacional, a uma política
estadual sobre os ombros dos prefeitos, submetidos
diretamente à pressão das suas populações, sem terem condição de realmente reagir e dar a efetividade
de atendimento às reivindicações dessa população.
Imagine tudo isso nos Municípios nordestinos,
que, além dessa desigualdade de condição de responder às necessidades de sua população, têm que
fazer isso sob o desafio de vencer a convivência com
a seca que se abate sobre esses Municípios da forma mais cruel que poderia acontecer neste momento.
Portanto, o Senado brasileiro está diante do desafio de realmente levar o Poder Executivo a refletir sobre
a necessidade de descentralizar os recursos federais
para os Estados e Municípios brasileiros.
Não adianta ficarmos apenas na discussão do
FPE, importante instrumento, na discussão do ICMS
unificado, que pode ser importante ou não para a unificação e o desenvolvimento desse País, se não pegarmos realmente na necessidade de descentralizarmos
os recursos da União, visando a sua descentralização
para Estados e, especialmente, para os Municípios
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brasileiros para que realmente nós possamos levar
o desenvolvimento à população do Brasil que mora
nas cidades brasileiras e não mora no grande Estado
federado...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...
na grande Nação brasileira que tem a responsabilidade, a atribuição de cuidar do dia a dia da vida das
populações do nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, é disso que nós precisamos, em minha compreensão, fazer como centro da
agenda política do Senado Federal neste ano de 2013.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da
Mata, tanto pelo apelo que faz a respeito às consequências da seca, bem como por aqui colocar a palavra
dos prefeitos das capitais que hoje estiveram visitando
o Congresso Nacional.
Tenho o prazer de registrar a visita da delegação
de parlamentares da França que estão participando
da reunião técnica da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado
Federal, com a participação da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados.
Sejam muito bem-vindos. Bienvenue, Srs. Bertrand Auban, Senador e Presidente do Grupo de Parlamentares para o Espaço; a Srª Chantal Berthelot,
Deputada da Guiana Francesa, Vice-Presidente do
Grupo de Parlamentares para o Espaço; Sr. Jean-Marie
Tétart, Deputado; Sr. Jacques Gautier, Senador; Sr.
Alain Gournac, Senador; Srª Monique Iborra, Deputada; Srª Delphine Gillaizeau-David, Secretária-Geral
do Grupo de Parlamentares para o Espaço; Srª Céline
Giusti, Primeira-Secretária da Embaixada da França
no Brasil; Sr. Clément Cadoret, Segundo-Secretário da
Embaixada da França no Brasil; e Sr. Damien Marcé,
Adido Aeronáutico da Embaixada da França no Brasil.
Sejam todos muito bem-vindos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Comunicações do Deputado Eduardo Sciarra,
Líder do PSD, que cumprimenta o Senador Renan Calheiros, Presidente, e nomeia para Comissão Mista da
MPV 606: Moreira Mendes e Armando Vergílio, como
Deputados titulares; Hugo Napoleão e Eliene Lima, suplentes; Comissão Mista da MPV 607. Titulares: Ademir Camilo e Edson Pimenta. Suplentes: Paulo Cesar
e Luiz Fernando; Comissão Mista da MPV 608. Titulares: Guilherme Campos e Walter Ihoshi. Suplentes:
Júlio Cesar e Armando Vergílio; Comissão Mista MPV
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609: Titulares: Irajá Abreu, Moreira Mendes. Suplentes:
Walter Ihoshi, Roberto Santiago.
A Presidência designa os Deputados referidos
para comporem as Comissões Mistas, conforme Ofício nº 377, de 2013, da Liderança do PSD, na Câmara
dos Deputados.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício GAB/PSD nº 377
Brasília, 20 de março de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e, nos termos
da Resolução nº 1, de 2002-CN, indico os seguintes
parlamentares para comporem as Comissões Mistas
que especifica:

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra,
Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar
União e Força, encaminha ao Sr. Presidente Renan
Calheiros a indicação, pelo Bloco Parlamentar União
e Força, o Senador Blairo Maggi, como membro suplente, em substituição ao nobre Senador João Costa,
para integrar a Comissão Mista da Medida Provisória
609, de 2013, que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição
para o PIS/Pasep Importação e da Cofins Importação,
e dá outras providências.
A Presidência designa o Senador Blairo Maggi,
referido, para compor a Comissão Mista, conforme o
Ofício nº 69, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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Of. no 69/2013 – BLUFOR
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Blairo
Maggi, como membro Suplente e em substituição ao
nobre Senador João Costa, para integrar a Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória no 609,
de 2013, que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP, da Cofins, da Contribuição para o
PIS/PASEP – Importação e da COFINS –Importação
incidentes sobre a receita decorrente da venda no
mercado interno e sobre a importação de produtos que
compõem a cesta básica, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB / PR / PSC / PPL.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agora, tem a palavra o Senador Paulo Bauer,
do PSDB de Santa Catarina, a quem cumprimento por
seu aniversário. Parabéns e muitas felicidades!
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero, nesse instante, saudar V. Exª e todos os
demais Senadores e Senadoras, registrando que, sem
dúvida, é um dia muito especial, é um dia muito alegre para mim, já que é o dia meu aniversário, e recebi
desta Casa, mais precisamente da Comissão de Assuntos Sociais, um presente de aniversário que quero
estender à juventude do meu País.
Graças ao trabalho e ao relatório da Senadora
Ana Amélia, um projeto de lei que apresentei foi aprovado, no dia de hoje, em caráter terminativo. Agora,
esse projeto será encaminhado pela Mesa do Senado à
Câmara dos Deputados. É um projeto que estabelece,
em lei, uma nova regra para os estágios de trabalhadores, de jovens, nas empresas brasileiras.
Precisamos dar aos jovens aprendizes, aos recém-formados no ensino médio, àqueles que querem,
efetivamente, exercer uma profissão, a condição de
obterem um local de trabalho e lá possam praticar o
seu aprendizado escolar e se transformar em mais um
contribuinte do desenvolvimento do País.
Na data de ontem, também já recebi, com muita
alegria, um presente, com a votação, neste plenário,
da PEC que dá aos empregados domésticos, às empregadas domésticas, o tratamento idêntico àquele
que é dado aos trabalhadores em caráter geral. E,
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graças a uma emenda que apresentei na Comissão
de Constituição e Justiça, aquela PEC pôde ser aprovada, alterando-se a redação que foi aprovada pela
Câmara dos Deputados.
Aquela PEC, Sr. Presidente, que a Câmara dos
Deputados encaminhou ao Senado previa a necessidade de se fazer um lei para estabelecer as regras de
concessão da licença-maternidade. E é óbvio que uma
mulher, ao dar à luz um filho, não precisa mais provar
nada a ninguém, basta que o filho tenha nascido para
que o dispositivo constitucional seja autoaplicável.
Pela emenda que apresentei e que foi acolhida
pela Senadora Lídice da Mata, graças a uma sugestão
do Senador Pedro Taques, graças ao trabalho do Senador Aloysio Nunes Ferreira, nós pudemos contemplar
a minha proposta na redação da PEC, que finalmente
foi aprovada e que, agora em caráter terminativo, será
mais uma vez votada no plenário desta Casa, em duas
sessões, que ainda deverão se realizar para tanto. E,
finalmente, as empregadas domésticas do nosso País
terão todos os direitos trabalhistas que outros trabalhadores já possuem.
Também quero registrar, Sr. Presidente – e esta
é uma observação e um registro de ordem pessoal –,
que, dentre tantos presentes de aniversário que recebi
hoje, sem dúvida, o melhor e o maior de todos foi ter
recebido um telefonema da cidade de Jaraguá do Sul,
de onde minha mãe me mandou um abraço e um beijo pelo aniversário e de onde pude ouvir, de viva voz,
o meu pai, que já está há muitos meses enfrentando
dificuldades muito graves no seu estado de saúde, me
dizer que, hoje, finalmente, ele conseguiu sozinho caminhar do seu quarto até outra dependência da casa,
o que é uma vitória para quem tem 78 anos, já foi prefeito, já foi empresário. É um homem lutador e é, sem
dúvida, um homem que me inspirou muito para que
eu pudesse seguir na vida pública de forma correta,
coerente e trabalhando pelo bem do povo brasileiro.
Por isso, eu envio ao meu pai, Vitor Bauer, um abraço
carinhoso aqui da tribuna do Senado.
Quero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, reportar-me a um assunto que está preocupando muito Santa Catarina e que, certamente, precisa
merecer providências urgentes do Governo Federal.
Passo a ler o pronunciamento que aborda o tema
que quero trazer ao conhecimento de V. Exªs.
O Governo brasileiro está prestes a tomar uma
decisão absolutamente temerária, com previsíveis e
drásticos prejuízos para o setor pesqueiro nacional e
possíveis danos de ordem sanitária, que podem afetar
milhões de consumidores. Estou me referindo, Senador
Roberto Requião, à medida anunciada em fins do ano
passado e que agora dependeria apenas da conclusão
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de análise de riscos de importação de liberar a importação de camarão argentino para abastecer o mercado
brasileiro Essa liberação, se concretizada, pode vir a
representar mais um agrado ao país vizinho, na tentativa de promover o equilíbrio da balança comercial,
mas será um duro golpe no setor pesqueiro nacional,
já afetado pela entrada do pescado procedente da
China e do Japão.
Aparentemente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, a Presidente Dilma e o Ministro Marcelo Crivella,
nosso colega Senador, não estão preocupados com
a possibilidade de falência dos produtores do Sul, do
Sudeste ou dos carcinicultores da Região Nordeste
do País, especialmente os do Rio Grande do Norte e
os do Ceará.
O Sindicato dos Armadores e das Indústrias de
Pesca de Itajaí, cidade portuária de Santa Catarina, e
também de toda a região pesqueira de Santa Catarina,
o Sindipi, tem se mobilizado no sentido de evitar que a
importação venha a se concretizar. Eles lembram que
a crise no setor, nos últimos três anos, já provocou a
paralisação de 50 barcos de pesca somente naquela
região, o que representa uma redução de 20% do total
de embarcações de pesca existentes.
Para os profissionais do setor, os brasileiros não
podem competir com os produtores argentinos, pois
não temos incentivos que tornem a pesca e a carcinicultura competitivos. Basta lembrar, por exemplo, que o
óleo diesel usado nos barcos em Santa Catarina custa
R$1,70 o litro, já com subsídio do Governo estadual,
enquanto o combustível na Argentina custa o equivalente a R$1,00; portanto 70% mais barato.
Deve-se lembrar, também, que a carga tributária
é responsável por 40% do custo final do pescado brasileiro, e há que se levar em conta ainda que um barco
de pesca custa em torno de R$1 milhão e que R$50
mil precisam ser gastos em cada saída de um barco
desses para o mar. Nessas condições, Sr. Presidente,
é de se imaginar que o Governo brasileiro, se não está
articulando o desmonte do nosso setor pesqueiro, também não está preocupado com o seu futuro.
Além da desigualdade de condições entre os
produtores argentinos e os brasileiros, o setor pesqueiro chama a atenção para o problema derivado de
problemas sanitários. O crustáceo cuja importação o
Governo pretende liberar é da espécie Pleoticus Muelleri, também conhecido como Camarão Vermelho, que
não é produzido nem criado no brasil. De acordo com
o Ministério da Pesca e Aquicultura, a liberação para a
entrada desse produto depende apenas da conclusão
da análise dos requisitos zoossanitários. Os produtores
e criadores nacionais receiam que o mercado interno
possa ser infectado com vírus do produto importado,
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já que, em outros países sul-americanos, a legislação
sanitária não costuma ser tão rigorosa quanto a nossa.
Nos Estados do Nordeste, os criadores de camarão também se rebelam contra a liberação da importação. O Senador Cássio Cunha Lima, que é um digno
representante da Região Nordeste e que, em seguida,
vai fazer um aparte ao meu pronunciamento, está me
ouvindo e sabe qual é a importância da carcinicultura
no Nordeste do País. A Associação Brasileira de Criadores de Camarão, inclusive, protocolou uma ação administrativa, junto a diversos órgãos governamentais,
para barrar a importação do camarão argentino. Ao
pedir a nulidade administrativa da análise de risco da
importação, a entidade alega que esse procedimento
não obedeceu aos critérios exigidos pela legislação
vigente, desconsiderando “os reais e potenciais riscos
de dispersão de doenças virais para os crustáceos
cultivados no Brasil”.
O Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, Itamar Rocha, informou ter tratado
desse tema com o Ministro Marcelo Crivella, que, no
entanto, manteve-se irredutível. O Ministro Crivella,
que entende muito de pesca, que é um expert no assunto, agora passou a entender também de camarão
argentino e disse que ele pode entrar no Brasil, sem
prejuízo dos nossos. Trata-se de uma postura inexplicável do Ministério da Pesca, para um Governo que,
em diversas ocasiões, previu que o Brasil, em face
dos nossos recursos hídricos e da extensão do nosso
litoral, poderia se tornar um grande fornecedor de camarão para o mercado mundial.
Ouço, com muito prazer, o nobre colega Senador
Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Senador Paulo Bauer, a praxe é que, em momentos
como este, diante de tão oportuno e relevante pronunciamento como o que V. Exª faz neste instante, possamos apartear sobre o tema abordado, mas a razão
do meu aparte não é o desejo de cumprimentá-lo pelo
pronunciamento, mas o de cumprimentá-lo por sua
própria vida. Trago este aparte no dia do seu aniversário, para que eu possa, em nome da Bancada do
PSDB e, tenho certeza, em nome de toda a bancada
do Senado Federal, que o respeita e o admira por sua
postura ética, por seu talento, por sua capacidade de
argumentação, pelo orgulho que V. Exª desperta no
Estado de Santa Catarina, pelo mandato extraordinário que tem aqui exercido, desejar pessoalmente os
mais escolhidos e sinceros votos de felicitações, para
que V. Exª tenha uma vida longa e saudável e continue
honrando a atividade pública brasileira e bem representando este tão querido Estado de Santa Catarina.
Parabéns, saúde, paz e vida longa!
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Muito obrigado, Senador Cássio Cunha Lima. Muito me
honra receber a manifestação e os votos de felicidade
de V. Exª. Muito obrigado.
Ouço o Senador Roberto Requião, que me solicita também um aparte.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Em primeiro lugar, devo cumprimentá-lo pela heróica
defesa do crustáceo verde e amarelo que V. Exª faz
dessa tribuna. Ao mesmo tempo, em nome da Bancada
do PMDB, quero cumprimentá-lo pelo seu aniversário,
visando a garantir, hoje à noite, a presença dos nossos 21 Senadores na sua residência, para degustar
camarões argentinos ou brasileiros, que, certamente,
serão oferecidos por V. Exª. Estaremos todos lá. Parabéns, Senador!
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Muito obrigado, Senador Roberto Requião. É um grande
prazer ouvir a manifestação de V. Exª, que, além de
ser meu amigo, é um brilhante Senador e que tão bem
representa o Estado do Paraná nesta Casa.
Já encerro, Sr. Presidente, em um minuto, dizendo ainda, com relação ao assunto que abordava
há poucos minutos que, de tudo o que se observa, é
lícito concluir que o Governo brasileiro está mais preocupado em fazer média e em obter créditos com o
país vizinho do que em incentivar e dar competitividade ao seu próprio setor pesqueiro. Esse viés vem de
longa data e abrange o setor automobilístico e outros
setores estratégicos da indústria nacional. Em recente
editorial, o jornal O Estado de S. Paulo salienta que,
“há vários anos, o Governo brasileiro vem moldando
boa parte de suas decisões estratégicas de acordo
com os interesses definidos em Buenos Aires”.
O descaso com importantes setores da atividade
produtiva nacional, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
entre eles o da pesca e aquicultura, parece dar razão
ao periódico. O Brasil não pode ter a pretensão de
ser o salvador do mundo, especialmente quando não
consegue salvar a si próprio. O Governo brasileiro não
pode fazer caridade com produtores estrangeiros à
custa dos produtores locais nem promover o equilíbrio
da balança comercial à custa de seus contribuintes.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Por
todos os motivos aqui relacionados e outros mais, já
exaustivamente demonstrados por nossos produtores e carcinicultores, espero que a Presidente Dilma
Rousseff e o Ministro da Pesca, nobre Senador Marcelo Crivella, tenham a lucidez de sustar a importação do camarão argentino, tenham a consciência de
que não podem trabalhar contra ou desconhecer os
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interesses do setor pesqueiro nacional, que, como já
disse, é importante para o País e é fundamental para
o desenvolvimento de Santa Catarina, onde tem expressão, grandeza e competência. E, por isso mesmo,
eu me manifesto em seu favor.
Muito obrigado a V. Exªs. Aguardaremos notícias
por parte do Poder Executivo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Bauer.
Mais uma vez, meus cumprimentos pelo seu aniversário. Que possa seu pai logo estar com plena saúde,
recuperado.
E que possa o encontro da Presidenta Dilma
Rousseff com a Presidenta Cristina Kirchner, em Roma,
perante o Papa, contribuir para um melhor entendimento entre as duas nações.
Agora, tem a palavra pela Liderança do Democratas, o Senador Jayme Campos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela ordem, tem a palavra Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Fico grato a
V. Exª.
Sr. Presidente, apresentei à Mesa um requerimento de voto de pesar pelo falecimento do Padre
Ernesto Sassida, em Corumbá. Era um eminente religioso, que prestou relevantes serviços àquela comunidade. Seu passamento se deu recentemente,
no dia 13 de março.
Eu quero ressaltar apenas um fato positivo de
sua vida: foi Presidente do Clube das Mães da Cidade
Dom Bosco, de Corumbá, que agasalhou e agasalha
permanentemente mais de mil crianças. Esse fato,
além dos préstimos que ele prestou à comunidade de
Corumbá, fez dele uma pessoa de relevantes serviços.
Eu gostaria que V. Exª consignasse este voto de
pesar pelo falecimento do Padre Ernesto Sassida e
fizesse uma comunicação à Câmara e à Prefeitura de
Corumbá para sinalizar nossa solidariedade à figura
desse grande sacerdote, que prestou, repito, relevantes serviços a Corumbá.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento de pesar de V. Exª com respeito
ao Padre Ernesto Sassida será devidamente encaminhado tanto à Prefeitura de Corumbá quanto à família
do Padre Ernesto Sassida, conforme V. Exª solicitou.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 179, DE 2013
Requeiro, nos termos do Art. 218, Inc. II e Inc.
III alínea e, Art. 219 e Art. 221, Inc. I e II, voto de pesar pelo falecimento do Padre Ernesto Sassida, uma
pessoa extremamente importante para a cultura e a
inclusão social de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
Justificação
Padre Ernesto Sassida faleceu em Corumbá na
manhã de 13 de março, véspera do Dia Nacional da
Poesia, aos 93 anos, após passar 11 dias internado no
CTI do Hospital de Caridade de Corumbá, por causa
de uma pneumonia.
Padre Ernesto foi umas das figuras proeminentes da cultura a da inclusão social do município sul-mato-grossense. Seu trabalho de décadas dedicadas
à missão de salesiano na cidade deixou um exemplo
para a posteridade.
De origem conservadora, o Padre Ernesto foi fiel
à formação estoica de missionário do início do século
XX e soube conviver com pessoas de concepções religiosas, filosóficas e até ideológicas diversas, próprias
de um cidadão do mundo e à frente de seu tempo.
Seu trabalho social foi de longo alcance, principalmente entre os jovens carentes da região de fronteira.
Foi de sua iniciativa a criação do Clube de Mães
da Cidade Dom Bosco, com o lançamento de um periódico impresso para as famílias assistidas pelos diversos projetos da Cidade Dom Bosco. Além do Clube
de Mães, o Clube dos Amigos do Padre Ernesto e a
União dos Ex-alunos da Cidade Dom Bosco (UECDB)
formam a rede de ações interligadas que ele idealizou
e deixou para a posteridade como grande obra social.
Padre Ernesto foi um grande amigo de Corumbá. Homem de sinceridade ímpar, com agudo senso
de responsabilidade. Ficará na história para sempre.
Portanto, senhor Presidente, peço o apoio de
meus Pares para a aprovação deste voto.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Tem a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, qualquer evento de magnitude
internacional exige intervenções logísticas e preparativos urbanos que afetam o cotidiano de qualquer
comunidade. O Brasil se prepara para quatro grandes
acontecimentos de repercussão planetária nos próxi-
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mos três anos: a Jornada Mundial da Juventude, que
tem caráter religioso e é organizada pela Igreja Católica; a Copa das Confederações de 2013; a Copa do
Mundo de Futebol de 2014; e as Olimpíadas de 2016,
no Rio de Janeiro.
Recursos financeiros, tecnológicos e humanos
estão sendo mobilizados para a execução desses
projetos. Cidades inteiras, principalmente no caso da
Copa do Mundo, tiveram suas rotinas alteradas em
razão de obras e construções reivindicadas pela Federação Internacional de Futebol Associados, a Fifa,
para o pleno êxito da competição. É normal que seja
assim. Isso é saudável do ponto de vista mercantil,
desde que tais intervenções não prejudiquem economicamente os pequenos empreendedores dessas
comunidades.
Meu caro e ilustre Senador Ruben Figueiró, Cuiabá, por exemplo, é uma das sedes do torneio, e uma
parcela do empresariado local passou a ter enormes
problemas, contratempos e desfavores com as chamadas obras de desbloqueio. Na verdade, há interdições
de parte das vias públicas onde estão sendo cumpridas
as construções da mobilidade urbana. O desenvolvimento impõe sacrifícios, é certo. O bem coletivo exige
renúncias, mas precisamos encontrar alternativas para
que o impacto de tais avanços não signifique a asfixia
de muitos corajosos e visionários empreendedores.
Peço licença para apresentar alguns números
dessa situação conflitante. São informações levantadas
em entidades mato-grossenses, mas que podem muito
bem ilustrar um drama que também ocorre em outras
cidades brasileiras sedes da Copa do Mundo de 2014.
Segundo o sindicato do setor, nas áreas de desbloqueio, 33 postos de gasolina tiveram seu faturamento
reduzido em até 80%, com a demissão de aproximadamente cem funcionários.
Conforme levantamento do próprio Governo Estadual, 500 estabelecimentos comerciais entre Cuiabá
e Várzea Grande, onde fica o aeroporto Marechal Rondon – a cidade onde resido é Várzea Grande, que faz
parte do aglomerado urbano Cuiabá e Várzea Grande
–, foram afetados pelas obras de trincheiras.
Os comerciantes também apontam para perdas
da ordem de 80% nessas regiões. O supermercado
Hipermodelo, um dos maiores do Estado, fechou as
portas com a queda de 90% de seu movimento diário.
Na Avenida Tenente Coronel Duarte, uma das
mais importantes do comércio popular da capital mato-grossense, 27 locatários de lojas serão despejados
nos próximos dias com a desapropriação dos imóveis
que ocupam. A expectativa é a de que 300 trabalhadores sejam também demitidos.
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Como eu disse anteriormente, Srªs e Srs. Senadores, são pequenos dramas, mas que afetam a
sociedade como um todo. Até agora, esses eventos
têm representado contratempos e dificuldades para
a comunidade. Além dos transtornos diários no trânsito, o revés econômico de alguns setores das áreas
do comércio e serviços, inclusive com a perspectiva
de demissões em larga escala, pode macular a aura
progressista desses investimentos.
Nesse sentido, caro Senador Ruben Figueiró, que
também teve a honra de ser Deputado do Estado naquela oportunidade, no intuito de minimizar as perdas
desses empresários, encomendei à minha assessoria,
no sentido de inserir, na legislação pertinente ao Regime Diferenciado para Contratação de Obras e Serviços
para a Copa do Mundo, dispositivos que autorizem o
Poder Público, seja em esfera federal, municipal ou estadual, a comprar ou adquirir serviços das empresas
afetadas pelos desbloqueios, nas mesmas condições
do RDC, ou seja, com a agilidade e a dispensa de licitações existentes no bojo dessa lei.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sim, podemos, Sr. Presidente, amparar essas empresas, ofertando-lhes condições semelhantes àquelas
que garantiram regime especial como prestadoras de
serviços à Copa do Mundo.
Da mesma forma, reivindico do Governo Federal
que, nesse período de obras, para aquelas entidades
privadas diretamente afetadas pelos desbloqueios,
sejam suspensas temporariamente as cobranças de
tributos, tais como o PIS e a Cofins.
Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confio plenamente no desenvolvimento de nossa
Nação. E sei também que só conseguiremos avançar
com a fé, a crença e a cooperação de todos. Porém,
a cota de sacrifício de alguns tem sido maior do que a
de outros. Precisamos, então, criar um cenário em que
o bem comum não signifique a falência, o desemprego e a miséria de milhares de brasileiros que lutam e
sonham com uma Nação justa e acolhedora.
O saldo da Jornada Mundial da Juventude, da
Copa das Confederações, da Copa do Mundo e das
Olimpíadas deve ser amplamente positivo aos brasileiros. Esses eventos devem produzir, antes de tudo,
prosperidade e bem-estar, jamais um sentimento de
frustração e tristeza para nossas famílias.
Precisamos, portanto, encontrar alternativas compensatórias viáveis e de rápida execução, antes que
muitos empreendedores conheçam...
(Soa a campainha.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...a
face dolorosa da falência, antes que muitos trabalhadores conheçam a tragédia do desemprego.
Era o que tinha a dizer neste momento, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos,
Senador pelo Mato Grosso, por seu pronunciamento.
Agora, tem a palavra o Senador Cristovam Buarque, que permutou com o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Então, tem a palavra o Senador Roberto Requião,
do PMDB do Paraná, em permuta com o Senador Cristovam Buarque.
V. Exª dispõe do tempo regimental, com a generosidade necessária.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, minha
preocupação é com essa guerra declarada dos crustáceos brasileiros contra os camarões-rosa argentinos.
Quero, desde já, dizer ao Senador Paulo Bauer que
estou do lado do camarão-de-sete-barbas, pescado
na costa de Santa Catarina.
Mas, na verdade, venho hoje a esta tribuna para
fazer uma confissão, Senador Suplicy: eu confesso que
tenho medo de fantasmas. Esse pavor acentuou-se em
minha recente viagem à Polônia e à Suécia. Longe do
Brasil, sob o frio europeu, com temperaturas nunca acima do zero, frequentando ambientes antigos, antigos
mesmo, de antes que Cabral aqui aportasse. Diante
desses ambientes e nessa circunstância, elevou-se o
meu terror de almas penadas – terror antigo.
A cada notícia do Brasil, especialmente as notícias sobre a economia nacional, sobressaltava-me
com o desfile dos espectros que emergiam da tela do
computador, da tela da televisão, da tela do celular, da
tela dos equipamentos eletrônicos que usamos na comunicação, das páginas dos jornais, dos releases dos
bancos e das corretoras, dos releases das empresas
de consultoria que a nossa gloriosa mídia utiliza como
fonte primária. Como no filme Poltergeist, um dos clássicos do cinema de terror dos anos 80, as assombrações surgiam, reproduziam-se, envolviam-me. Mesmo
que fantasmagóricas, ilusivas, era possível reconhecer
as aparições. E lá vinham os avejões dos irmãos Mendonça de Barros, o Luiz Carlos e o José Roberto. O
primeiro, nada amistoso para a circunstância de desencarnado, interpelava a Presidente Dilma, acusando-a
de impor “condições inaceitáveis” às concessionárias
privadas. “Nos limites da irresponsabilidade” – ele dizia isso –, reivindicava “condições de mercado” para
as privatizações petistas, semelhantes às da entrega
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da telefonia, da Vale, das ferrovias e comezainas da
espécie, como diriam os antigos portugueses – comezainas da espécie.
Ainda dando de dedo na Presidente, vi esfumar-se o Mendonção, e dá-se o aparecimento de José
Roberto. Suas apóstrofes dirigem-se ao “modelo do
setor elétrico” do atual Governo.
As reprimendas foram tão incisivas que, assustado, vieram-me à lembrança aqueles anos, entre 1995
e 2002, quando o Brasil quebrou três vezes, e não foi
possível ver os estragos da débâcle porque houve um
apagão tão denso que jornais, televisões, rádios não
puderam noticiar por falta de energia elétrica e, certamente também, para não espalhar o medo antipatriótico
entre os brasileiros. Afinal, o patriotismo é um recurso
à mão, quando faltam razões, como nos exemplifica
aquele jornal a serviço do Brasil.
Mal se evaporaram os Mendonças, emergem do
vazio as barbas brancas de Gustavo Loyola, tantas
vezes colocadas de molho. Professoralmente, elas
advertem: “O Brasil não está preparado para conviver
com taxas de juros estruturalmente menores”.
Proclamada a nossa incapacidade atávica – atavismo, de atavus, o quarto avô da linguagem latina –,
a nossa incapacidade atávica tantas vezes proclamada de se liberar dos usurários, as barbas do ex-presidente do Banco Central desmancham-se em mil fios.
Enquanto opera-se o prodígio, coça-me uma pergunta: seriam os ares tropicais ou a nossa tão celebrada
mulatice responsável pela inabilitação a desenredar-se da agiotagem? Seria atribuída a essa mestiçagem
brasileira essa incapacidade de resistir aos usurários?
Pela janela do hotel em Varsóvia via a neve cair,
e aquela chuva branca produzia a ilusão de novos
fantasmas.
Agora vinham em cortejo, esvoaçando, voltejando, rodopiando, bailando na noite fria, de fraque
e cartola, pois era um cortejo de banqueiros, embora, embaçando-se no fundo da cena, parecia-me
que alguém vinha a cavalo; pelo porte, um puríssimo
corcel árabe. Banqueiros, corretores, financistas, ex-presidentes do Banco Central. Enfim, uma finíssima
coleção de espectros.
Não consegui identificar todos. Goldfarb? Arida?
Lara Rezende? Gustavo Franco? Bacha? Ou aquele
lá atrás poderia ser, Senador Suplicy, o famoso Salvatore Cacciola?
Seja como for, como um jogral ou um coro sinistro
de uma tragédia grega, invectivavam contra o Ministro
Mantega, a Presidente Dilma, o PT, o Lula, acusando-os de não entender nada de economia; de “ignorantes
dos fundamentos macroeconômicos”, de remendões
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pretensiosos que ultrapassaram os limites dos chinelos, de perdulários, de dissipadores da burra pública.
Um deles – não consegui identificar quem, embora uma vozinha miúda o traísse – gritava: “E a inflação? O que é que o PT tem a me dizer da inflação?
Hein, hein?” A que outro fantasma também presente
atalhou: “E a inadimplência? E a inadimplência? Não
se esqueça da inadimplência. Quando é que vai parar
essa gastança dos trabalhadores? As famílias já estão
muito endividadas”!
E eis que ouço um “oh!”, extasiante, comovedor.
Os espectros financeiros apartam-se reverentes, e,
no centro da fantasmagoria, surgem Milton Friedman
e Eugênio Gudin, uma visagem tão inesperada que
me paralisa. De que profundezas, de que ideias tão
fossilizadas ergueram-se? Pontificais, não com jeito
do argentino, mas, ainda assim, pontificiais. Recitam
a litania: corte dos gastos públicos, redução do consumo, enxugamento do crédito e elevação de juros como
mecanismos de combate à inflação, contenção dos
aumentos salariais, flexibilização das leis trabalhistas,
abertura ilimitada ao capital estrangeiro e remessa de
lucros para o exterior, privatizações, terceirizações,
concessões, e, recitando a chorumela, esvaíram-se
na noite tenebrosa.
Enquanto Friedman e Gudin se desmancham,
o coro financeiro, agora encorpado por notáveis da
oposição, pelos “especialistas” ouvidos todos os dias
pela GloboNews e pela CBN, a cada meia hora, por
colunistas multiuso que nada entendem de tudo, o coro
de novo extasia-se, deleita-se, inebriado.
À medida que se produz a esfumação, revelasse-me certa confusão, transparece-me que os fantasmas
inquietam-se, e vejo – tenho a ilusão de ver – que uma
nova assombração, toda esbaforida, quer se incorporar ao cortejo, talvez querendo ser o próprio filho
nessa trindade.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Não deu tempo. Chegou atrasado, e vejo toda
a frustração no rosto maldelineado, na bruma gelada
de Maílson da Nóbrega.
Nem bem se dissolve o coro dos financistas, colunistas e avizinhados, vejo formando-se novo préstito
cantante. São editorialistas dos jornalões, apresentadores de televisão, comentaristas, economistas e analistas do mercado e os inefáveis oradores da oposição.
Esvoaçam, adejam sem qualquer graça ou arte,
desafinam na cantoria, um cantochão maçante, cujo
estribilho repete sem parar, como o corvo de Poe:
“contabilidade criativa”, “contabilidade criativa”, “contabilidade criativa”.
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O coro eleva o tom, vocifera protestos, vergasta o
lombo do Ministro Mantega com adjetivos contundentes, pontiagudos. Deploram o que chamam de fraude, desonestidade, falta de transparência. Enquanto
o pobre Ministro e a própria Presidenta veem-se na
roda espetados por tanta indignação, eis que surge
um estraga-prazeres para espantar os fantasmas. É o
Prof. Luiz Gonzaga Belluzzo. Ele faz voltas em torno
dos avejões, com um cartaz onde se lê: “Lembrem-se
dos anos 90”.
Curioso pela advertência do economista, acuro
os ouvidos para entender o que ele diz. Mas o vozerio
das assombrações é muito forte, e o tom, elevado. Há
muito custo, distingo parte do que ele diz, e ele diz:
“Não é novidade o uso de receitas não recorrentes
para engordar o superávit primário”.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– “Assim foi feito nos anos 90, na era das privatizações”. Isso não impediu a escalada da dívida pública
entre 1995 e 1999. Nesse período, a dívida saltou de
29% do PIB para 44,5% do PIB.
Estarreço-me com a revelação do economista:
“Contabilidade criativa nos dois períodos de governo
tucano. O PSDB também fez isso? Não posso nem
quero acreditar”. Mas, sendo verdade o editorial do
Estadão, afirmando que a Presidenta Dilma, ao fazê-lo, “deu mais uma prova firme do compromisso com
o atraso e o subdesenvolvimento”, também se aplica
isso a Fernando Henrique Cardoso, Senador Suplicy?
Seria S. Exª também a vanguarda do atraso e do subdesenvolvimento, como os Mesquitas, ou seja lá quem
hoje domina e manda no Estadão de São Paulo? Eles
disseram isso no passado. Afirmaram assim.
Doem-me ainda nos ouvidos os agudos da exasperação, da santa fúria do jornalão: “As bases de uma
economia saudável, promissora e atraente para empreendedores de longo prazo, estão sendo minadas
por uma política voluntarista, imediatista, populista e
irresponsável, embalada num mal costurado discurso
desenvolvimentista”.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senti pena do couro dos Srs. Pedro Malan, Gustavo Franco e de outros criativos condutores da política
econômica do governo Fernando Henrique Cardoso.
Com que marteladas foram agraciados pelos barões
paulistanos!
O constrangimento provocado pelo economista palmeirense, reavivando fatos tão recentes, opera
como exorcismo, pulverizando o cortejo fantasmático.
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As assombrações, no entanto, não se aquietam.
Deixo a Polônia, despeço-me de Varsóvia, que, tão
coberta de neve, parece-me irreal, fictícia, para quem
acostumado aos trópicos. Na Suécia não faz menos
frio. Faz mais. Também Oslo envolve-se na neve.
As noites ermas, frias e escuras são um convite
à visitação das almas penadas. E elas não se fazem
de rogadas e logo me assombram, espantam-me, assustam-me. Vejo ajuntamentos de pessoas, desfiles.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– São imagens muito antigas. Os pelotões passam, os
marchadores erguem o braço direito, gritam uma saudação indígena. No alto das mangas de suas camisas,
um símbolo, uma letra, o sigma, a décima oitava letra
do alfabeto grego, também usada como símbolo matemático, representando somas ou variáveis estatísticas.
Tenho a ilusão de que o sigma desgruda das
camisas verdes, gira em um caleidoscópio e compõe
como que uma coroa de letras e transforma-se agora
em símbolo da mais poderosa usina das ideias conservadoras do Brasil, o think tank Instituto Millenium.
A visagem deságua em pesadelo quando o subconsciente trás à memória siglas como Ipês – Instituto de
Pesquisas e Estudos Sociais; Ibad – Instituto Brasileiro
de Ação Democrática; GPMI – Grupo Permanente de
Mobilização Industrial, usinas de ideias antipopulares,
antitrabalhistas, antissociais, antidemocráticas, antibrasileiras, anti-humanas.
Ipes, Ibad, GPMI, anauê, sigmas... Que pesadelo!
Na derradeira noite sueca, fria, nebulosa, inóspita, os fantasmas se divertem em me pespegar outra pantomima. De novo, um imenso cortejo espectral.
Não me é muito difícil distinguir as fisionomias dessas
almas aflitas que flutuam entre os fantasmas dos terríveis vikings e o espírito inquieto de Gunnar Myrdal,
desolado com o afastamento de suas ideias.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Furando as brumas polares, penso ver plataformas
de exploração de petróleo, espalhando-se mar adentro.
Tenho a ilusão de navios, imensos petroleiros. Desorienta-me, em seguida, nova dança de símbolos, logotipos
que se sobrepõem; dissolvem-se, anulam-se. E das
águas glaciais, das geleiras tão áridas quanto o ardente Saara, ilumina-se um dístico heráldico: Petrobrax.
À medida que a marca toma conta do campo visual do meu pesadelo, ouço vozes, discursos indignados e
leio manchetes de genuíno e antigo verde-amarelismo,
em defesa da estatal. E fico confuso com essa troca
de papéis entre os fantasmas da Pátria tão distante.
Teria ocorrido alguma revolução? Alarmei-me.
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Esses foram os últimos espectros que me rondaram e me assombraram no Velho Continente. Aportado
o Brasil, de outra qualidade, Senador Suplicy, são os
meus espantos.
Aterroriza-me não a contabilidade criativa, e, sim,
a ideologia do superávit primário. Desassossega-me
não o aumento da inflação, e, sim, a corrosão da nossa base industrial, sucateando-se ao céu aberto da
incúria governamental. Alvoroça-me não o crescimento
da inadimplência, e, sim, a fragilidade de uma política
econômica que se ancora no consumo, no crédito consignado e na exportação de commodities. Assusta-me
não a expansão dos gastos públicos, e, sim, a paralisia das obras de infraestrutura, a execução lentíssima,
sonolenta, do Orçamento da União.
De que têm medo os nossos próceres ministeriais? Intimidam-nos a insepulta Delta ou o libérrimo
Cachoeira?
Apavora-me não o desacordo em relação às metas, e, sim, as próprias metas, camisa de força imposta
pelo mercado, pela financeirização da economia, que
certa esquerda transforma em bandeira para ser vista
como “responsável”, “moderna”.
ArghI! É terrível!
Estarrecem-me não as privatizações, e, sim, o
abuso, o desregramento das concessões, superando
até mesmo toda a fobia privatista de Margaret Thatcher,
como se vê agora, no caso da medida provisória
dos portos.
Assombra-me não o picadinho variado das medidas do Ministério da Fazenda, e, sim, a falta de uma
política econômica que se enquadrasse em um programa para o Brasil, doutrinariamente à esquerda,
fundado na solidariedade, na distribuição da renda e
dos benefícios do avanço tecnológico, na prevalência,
sempre, dos interesses populares e nacionais.
A oposição, a direita sabe o que quer. Não se apoquenta com dúvidas, receios ou escrúpulos. Quando
muito, disfarça o tom para não assustar e açucara o
óleo de rícino com que, no poder, trata as crises e os
interesses conflitantes.
São dessa ordem, são dessa qualidade os meus
espantos, os espectros que me assombram, assustam
e inquietam. E até quando viveremos esse tormento,
sem rumo, sem qualquer garantia, sem nenhum segurança? E a única segurança que podemos ter é um
programa para o Brasil.
Aproximam-se as próximas eleições presidenciais. Partidos e candidatos se ensaiam nas tribunas
dos palanques, mas, quem se habilita a montar com
seriedade um programa para o Brasil, democrático,
popular e nacionalista?
(Soa a campainha.)
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – É a pergunta que deixo nesta tarde na tribuna
do Senado. Quem se habilita?
Obrigado pela tolerância do tempo, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Roberto Requião, V. Exª esteve lá
com Gunnar Mirdow, em Estocolmo, na Suécia. Acho
que dialogou também com Oskar Lange, na Polônia,
e trouxe uma reflexão aqui que fez com que os Senadores presentes observassem uma tolerância especial
para a construção de um pronunciamento de muito
peso e de muita reflexão.
Cumprimento V. Exª. Por isso avaliei que era importante.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Mais que um pronunciamento, Senador Suplicy, um
desabafo dos meus pesadelos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, já são 5 horas e 11 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sim.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O Regimento Interno determina que a
Ordem do Dia comece, impreterivelmente, às 16 horas.
Não é mais possível, Presidente. Sinceramente,
por mais que eu ouça com prazer, sempre, o discurso
do Senador Requião e o de outros colegas, nós temos
uma deliberação a tomar, hoje, e temos um Regimento a cumprir, não é? Não é possível que, em plena
quarta-feira, não tenha sequer um membro suplente
da Mesa e nós estejamos aqui, já, há 1 hora e 11 minutos além da hora em que o Regimento determina o
início, impreterivelmente, da Ordem do Dia.
Eu adoro ver V. Exª presidindo a sessão, mas
não é possível continuar. Ou V. Exª encerra a sessão,
porque não há, visivelmente, organização do Plenário,
da Mesa, para votar, ou então eu não sei o que fazer.
O que não dá é para continuar assim, sinceramente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Aloysio Nunes, a advertência de V. Exª é pertinente e eu vou solicitar à Secretaria da Mesa que, imediatamente, comunique ao
Presidente Renan Calheiros e a todos os membros
da Mesa Diretora, que estão reunidos, a respeito da
observação de V. Exª.
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Vou dar a palavra ao próximo orador, Senador
Wellington Dias, que está inscrito como Líder. (Pausa.)
Também, Senador Armando Monteiro, como Líder. (Pausa.)
Então, Senador Rodrigo Rollemberg, tem a palavra V. Exª.
Eu vou pedir a providência que V. Exª aqui nos
alertou a todos, que é necessário iniciar a Ordem do Dia.
Então, como Senador não membro da Mesa, eu
estou pedindo à Secretaria que, imediatamente, venham aqui os membros da Mesa Diretora.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Senador Eduardo Suplicy, que preside esta sessão, prezados Senadores e Senadoras,
nós comemoramos, na semana passada, o Dia do
Consumidor.
No Dia do Consumidor, a Presidenta da República anunciou uma série de medidas para a proteção e
defesa do consumidor em nosso País, que busca fortalecer a estrutura da rede protetiva no País e lança,
também, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania,
que traz medidas, propostas de gestão e fiscalização
em relação ao consumo.
Mas eu queria destacar como medida mais importante a medida de fortalecimento dos Procons no
Brasil, que precisam ter um perfil mais resolutivo pelo
importante papel que desempenham.
Entendo que algumas das sugestões, das decisões apresentadas pelo Poder Executivo, devem ser
incorporadas na comissão especial criada pelo Presidente Sarney para apreciar três projetos de lei que
procuram regulamentar no País o comércio eletrônico,
a proteção ao superendividamento e a regulamentação
das ações coletivas de acesso à Justiça.
Por quê? Porque, sem dúvida, além de fortalecer o
Parlamento, além de fortalecer projetos de iniciativa do
Congresso Nacional e que já tiveram uma contribuição
de pessoas extremamente qualificadas e comprometidas com a área, uma comissão de juristas presidida
pelo Ministro Herman Benjamin, composta por pessoas
que participaram da elaboração do Código de Defesa
do Consumidor, e porque a principal medida anunciada pelo Governo Federal já está sendo trabalhada no
âmbito dessa comissão especial, que tenho a honra de
presidir. Eu me refiro ao fortalecimento dos Procons.
Nós já estamos, inclusive, com audiência pública
marcada para logo após a Semana Santa, para ouvir
especialistas sobre o tema e incluir, além da regulamentação do comércio eletrônico, da proteção ao
superendividamento e da regulamentação das ações
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coletivas, medidas efetivas legais, um novo marco legal que busque fortalecer os Procons de todo o Brasil.
Hoje, Sr. Presidente, há no Brasil quase 700 Procons, que têm feito um esforço louvável para atender
o fluxo de dois milhões de processos a cada ano. Esses institutos precisam ter maior poder resolutivo. O
próprio Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
nos alertou para uma questão muito importante. Disse que 70% das demandas judiciais dos Juizados de
Pequenas Causas no Brasil estão relacionadas com
o direito do consumidor.
Segundo informou o Ministro, um problema que
custaria cerca de R$300,00 para o Estado resolver
acaba chegando ao triplo do custo, cerca de R$1 mil,
devido à tramitação no Judiciário.
É preciso resolver essa irracionalidade sistêmica.
Como disse o Ministro Eduardo Cardozo – abro aspas
–: “Se políticas são necessárias para atacar as causas
do conflito dos consumidores, políticas também são
necessárias para a boa composição desses conflitos”.
Nesse sentido, o fortalecimento dos Procons dando o
poder maior de resolver, por meio de conciliações ou
de decisões definitivas, sem dúvida contribuirá muito
para a defesa do consumidor do nosso País.
São bem-vindas também as decisões, as resoluções, anunciadas pelo Governo, do Conselho Monetário
Nacional, que obrigam bancos a informar a diferença
dos custos nas tarifas bancárias individualizadas e nos
pacotes, além de destacar a composição dos custos
nas operações de crédito e de câmbio. Além, também,
do anúncio de que se abrirá consulta pública junto à
Agencia Nacional de Telecomunicações para ser feita
uma forte mobilização da sociedade, para dar o salto
que se espera na regulamentação do atendimento da
cobrança e da oferta de serviços ao consumidor.
Vale lembrar que os diferentes rankings no País
nos mostram que os serviços que mais têm deixado
os consumidores insatisfeitos são os de telecomunicações, telefonia móvel e fixa, serviços bancários, que
respondem, junto à Senacon – Secretaria Nacional do
Consumidor –, por cerca de 90% das reclamações registradas no último ano.
Não por acaso, esses dois setores foram os que
mais cresceram com o sistemático aumento das classes
C e D no Brasil. Hoje, a classe C já representa a maioria da população, 54%. Segundo estudos da Fundação
Getúlio Vargas, até 2014, esse índice chegará a 60%.
Importante também registrar que a comissão
especial tem atuado com a participação da população
através do Alô, Senado! E todas as vezes, qualquer
que seja o tema que esteja sendo discutido na comissão – já realizamos audiência pública sobre comércio
eletrônico, sobre proteção ao superendividamento e
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regulamentação das ações coletivas –, há uma enxurrada de perguntas, de reclamações e de opiniões de
consumidores de todo o Brasil contra o serviço prestado especialmente pelos bancos, pelos cartões de
crédito e pelas operadoras de telefonia.
No que se refere ao comércio eletrônico, é importante registrar que, quando aprovado o Código de
Defesa do Consumidor, há 23 anos, houve um grande
avanço na sociedade brasileira. Talvez um dos instrumentos legais mais bem sucedidos produzidos pelo
Congresso Nacional. Não havia o comércio eletrônico.
Hoje, essa é uma realidade em que mais de 90% das
pessoas que utilizam a Internet já fizeram algum tipo
de compra pela Internet. E as transações pela Internet
estão crescendo exponencialmente, num percentual
muitas vezes maior do que o crescimento do Produto
Interno Bruto no Brasil, nos últimos anos.
Portanto, é fundamental garantir tranquilidade,
segurança jurídica e regras claras no comércio eletrônico, para proteger o consumidor.
No que se refere ao superendividamento, nos últimos anos, surgiu um dado extremamente positivo da
economia brasileira, que foi o fato de que 40 milhões
de pessoas deixaram a condição de pobreza e passaram a fazer parte da classe C. Com isso, aumentou
a capacidade de consumo da população brasileira.
O próprio Governo Federal, ao enfrentar a última
crise econômica, no final do governo do Presidente
Lula, utilizou como estratégia de combate a essa crise
estimular o consumo, facilitando o acesso ao crédito.
Se isso produziu resultados positivos naquele momento, produziu outro resultado, que foi o processo
de superendividamento das famílias brasileiras, que
precisa ser enfrentado e regulamentado no sentido de
prevenirmos o superendividamento, dando segurança
e tranquilidade ao consumidor e dando também tranquilidade e segurança jurídica nas relações comerciais
entre aquele que opera o crédito e o consumidor.
Da mesma forma, a regulamentação das ações
coletivas, que traz como grande novidade a prioridade
na análise pela Justiça das ações coletivas em relação
às ações individuais. É claro que isso produz um impacto social extremamente positivo, porque, quando o
Poder Judiciário tem a oportunidade de apreciar uma
demanda, uma determinada questão que beneficia um
conjunto enorme de consumidores que estão na mesma situação e o faz a favor dos consumidores, que é
o elo mais frágil dessa relação, acaba resolvendo um
problema, melhorando a vida de muita gente.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Daí a importância dessa inovação no Código de
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Defesa ao Consumidor no que se refere à proteção ao
superendividamento, de priorizar as ações coletivas
em relação às ações individuais.
E é claro que também é fundamental investirmos
em educação, em conscientização e em informações
claras, porque as relações de consumo só tendem a
aumentar no País, mas é importante que possamos
agregar valores do consumo sustentável, do consumo
consciente, e que as pessoas tenham acesso às informações as mais adequadas possíveis para que possam
tomar suas decisões de consumo de forma adequada.
Portanto, fica aqui o registro, cumprimentando
o Governo Federal pelo anúncio dessas diversas medidas...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ... que fortalecem o plano nacional de defesa do
consumo. Mas, aqui, a nossa posição, em tudo aquilo
que se refere a marco legal, que aproveitemos a comissão especial já instalada para, no âmbito dessa
comissão especial, tratar desses temas, porque conseguiremos, assim, dar maior celeridade à tramitação
dos projetos.
Era o registro que gostaria de fazer, agradecendo
a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg,
do PSB do Distrito Federal, por suas ponderações.
Chamo agora o Senador Anibal Diniz, do PT do
Acre.
Quero informar ao Senador Aloysio Nunes Ferreira que tomei as providências e pedi que avisassem
aos Srs. Membros da Mesa para que logo venham ao
plenário, porque, segundo me informou a Drª Claudia
Lyra, estão tomando a decisão sobre a medida provisória que está por ser examinada e logo estarão aqui.
Tem a palavra o Senador Anibal Diniz, pelo tempo regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Eduardo Suplicy; Srs. Senadores;
telespectadores da TV Senado; ouvintes, aproveito
este momento aqui na tribuna, para cumprimentar a
Presidenta Dilma Rousseff por mais um recorde de
aprovação medido pela pesquisa CNI/Ibope, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria.
A Presidenta Dilma obteve 63% de aprovação do
seu Governo, mostrando que a gestão da Presidenta
Dilma tem a completa aprovação do povo brasileiro.
Segundo a pesquisa CNI/Ibope, divulgada ontem,
o modo de governar e a confiança na Presidenta Dilma
também bateram recordes, chegaram a 79% da apro-

MARÇO 2013

Março de 2013

vação dos brasileiros, contra 17% que desaprovam a
forma de gestão da Presidenta Dilma e 75% confiam
na Presidenta contra apenas 22% que não confiam.
Outro dado, igualmente importante, diz respeito
ao otimismo com relação ao restante do Governo que
subiu três pontos percentuais e chegou à marca de 65%.
Assim, oportunamente, reitero que é justo esse
reconhecimento ao trabalho da Presidenta Dilma e
sua equipe. E faço isso porque é visível a dedicação
da Presidenta Dilma e de toda a sua equipe e o compromisso demonstrado pelo atual Governo no sentido
de fazer justiça social, fazer com que aqueles que não
têm e não podem passem a ter e passem a ter opinião
também em relação a nosso Governo.
A Presidenta Dilma assumiu compromissos ousados no sentido de promover a redução da pobreza extrema no Brasil, está trabalhando dedicadamente para
cumprir esse objetivo, e o resultado tem sido mostrado
pesquisa após pesquisa: a Presidenta Dilma com um
nível de aceitação superior ao que o Presidente Lula
teve ao término do seu mandato.
Então, com esses números apresentados pelo
Ibope e pela Confederação Nacional da Indústria, com
79% dos brasileiros aprovando a forma de gestão da
Presidenta Dilma, acredito que temos uma resposta
segura para aqueles que têm dúvida quanto ao sucesso
deste Governo. E aí, mais uma vez, eu vejo a oportunidade do pronunciamento que ouvi do ex-Presidente
Lula. No ato de comemoração dos 10 anos do Governo Democrático e Popular à frente da Presidência da
República, ele afirmou que a resposta à oposição virá
em 2014 com a reeleição da Presidenta Dilma. Tudo
indica, com esses números apresentados, que a Presidenta Dilma tem uma performance fantástica, e isso
vai se reproduzir com muito mais força daqui para
2014, quando os resultados de todas as ações que
estão acontecendo neste Governo se fizerem sentir
por todo o povo brasileiro.
Quero também aproveitar, Sr. Presidente, para
tecer algumas considerações a respeito da Petrobras.
Houve uma entrevista muito importante da Presidenta Graça Foster, da Petrobras, ao Correio Braziliense,
em que ela fez muitos esclarecimentos a respeito da
solidez dessa empresa, que é um orgulho nacional. É
preciso que reforcemos esse posicionamento, porque
são milhões de brasileiros como acionistas dessa grande empresa nacional. É importante que todos tenham
segurança de que a Petrobras está fazendo todos os
investimentos e procurando encontrar o caminho para
o seu fortalecimento e para ajudar no crescimento do
Brasil.
Considero importante fazer, nesta tarde, um registro a mais na defesa e também no repúdio às críticas
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e aos equívocos tantas vezes trazidos a este plenário,
por parte da oposição, sobre a suposta decadência de
uma empresa estratégica para o País, que é a Petrobras.
Nada mais longe da verdade. Na realidade, os
próprios fatos rebatem essa teoria e não confirmam
a torcida pessimista que está em curso contra a companhia.
Gostaríamos aqui de destacar a pertinência e a
clareza da recente entrevista da Presidente da Petrobras, Graça Foster, ao jornal Correio Braziliense. Ali,
ficou claro que, apesar dos ataques interessados em
diminuir a imagem da empresa, a Petrobras não está
em declínio, nem perto disso: “A Petrobras não está
em crise”, reforçou Graça Foster. Ao contrário: está no
caminho para superar grandes desafios e criar oportunidades para desenvolver todos os investimentos
programados para 2013.
Graça Foster esclareceu que o menor resultado
em 2012 ocorreu, principalmente, devido à desvalorização cambial, ao aumento da importação de derivados a preços mais elevados, ao aumento de despesas
extraordinárias com poços secos e subcomerciais e à
menor produção de petróleo em relação a 2011.
Mas há o trabalho para superar um quadro adverso. Há um diagnóstico preciso das atividades operacionais, há a definição de prioridades e, principalmente,
há a implementação de ações estruturantes, de curto
e médio prazo.
Graça Foster deixou claro também que a alegada
comparação negativa entre a Petrobras e as empresas
equivalentes em porte e atuação no mundo não é verdadeira. Isso porque, na comparação do lucro líquido da
Petrobras com o de outras grandes empresas do setor,
fica claro que aquelas empresas também registraram
queda em 2012 frente a 2011. Mas, por outro lado, a
Petrobras foi a única entre as grandes companhias a
ter crescimento na produção de óleo e gás natural de
45%, de 2002 a 2012.
Nos últimos nove meses, tivemos quatro reajustes
de preço do diesel, que somaram 21,9% de aumento.
Em relação à gasolina foram dois reajustes de preço,
que somaram 14,9% de aumento.
No entanto, a desvalorização cambial acabou
prejudicando a maior convergência dos preços domésticos com os preços internacionais.
Ainda assim, é importante deixar claro que essa
diferença não compromete investimentos e a rentabilidade da empresa. Em 2012, foi cumprido integralmente
o que estava previsto no Plano de Negócios e Gestão
e não há motivos para dúvidas de que os objetivos do
plano serão cumpridos também em 2013.
Para este ano, inclusive, está mantida a expectativa de uma recuperação financeira e operacional da
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companhia a partir do segundo semestre, como foi dito
pela própria presidente Graça Foster aos analistas e
investidores em 5 de fevereiro, durante a divulgação
dos resultados de 2012. E, ainda, melhora dos balanços anuais a partir de 2014.
O que ficou bem explicado, nessa entrevista, é
que, neste primeiro semestre, a empresa terá um menor
patamar de produção de petróleo por causa da concentração de paradas programadas. E, ainda, pela menor
contribuição dos novos sistemas de produção que estão entrando em operação, entre os meses de janeiro
a maio, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Mas, para o segundo semestre é esperada uma
retomada. A expectativa é contar com a maior produção
dessas três unidades e com a entrada em produção das
plataformas P-63, em julho; da P-55, em setembro; da
P-58, em novembro; e da P-61, em dezembro, dando
sustentação para o aumento consistente da produção
previsto para 2014.
E não é verdade, como apregoam aqueles que
insistem em torcer pelo prejuízo de uma das principais
empresas do País, que não houve avanços importantes de gestão em 2012.
Ao contrário, foi exatamente uma boa gestão
que levou ao desempenho operacional positivo que
pode ser medido por vários fatores: pelo atingimento
da meta de produção de 1,98 milhão de barris por dia;
pelo aumento das reservas de óleo e gás, com índice
de reposição de reservas de 103,3%, pelo aumento da
produção do pré-sal, de 36% em relação a 2011; ou
pelo recorde de processamento do parque de refino,
com 2,1 milhões de barris por dia em agosto de 2012.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Temos
também o recorde de geração de energia – de 5.883
megawatts em novembro de 2012 – e o recorde de
entrega de gás nacional – de 49,6 milhões de metros
cúbicos diários em outubro de 2012.
No refino, por exemplo, a Petrobras já bateu novos recordes em 2013: atingiu 2,11 milhões de barris
diários de processamento em 1º de janeiro de 2013.
Sr. Presidente, dois minutos para eu concluir.
No refino, por exemplo, a Petrobras já bateu novos recordes em 2013: atingiu 2,11 milhões de barris
diários de processamento em 1º de janeiro e 2,12 milhões em 2 e 3 de março.
Por último, gostaria de mencionar também que a
propalada perda de valor de mercado da companhia,
exposta de forma supervalorizada há poucos dias, pela
oposição, não se mantém.
Por exemplo, tivemos, com o recente anúncio do
reajuste de 5% no preço do diesel, uma alta no valor
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das ações da estatal de 20%, o que permitiu a Petrobras ganhar R$35,5 bilhões em valor de mercado em
apenas dois dias. Sabemos que o reajuste do diesel foi
necessário para corrigir a defasagem entre os preços
internos dos combustíveis e a cotação do petróleo no
mercado internacional.
No último dia 8, as ações ordinárias, com direito
a voto, haviam avançado 4,94%, para R$17,22.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Hoje, as
ações oscilam ao longo do dia em um preço próximo.
As ações preferenciais, sem direito a voto, subiram naquele momento 4,99%, chegando a R$18,95, e, hoje,
mantêm aproximadamente esse patamar.
Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de destacar que, na última sexta-feira, dia 15, a companhia
anunciou que o novo plano de negócios, o plano estratégico 2013-2017, mantém a manutenção de metas
de produção de óleo e gás e não inclui novos projetos,
exceto na área de exploração e produção.
Segundo noticiado da empresa, essa decisão
foi bem avaliada por especialistas de mercado, que
a viram como a continuidade de um planejamento de
gastos mais realista.
O plano estratégico da Petrobras incorpora resultados de programas de redução de custos e eficiência
operacional.
Para executar os projetos prioritários, a companhia
elevou os recursos destinados à área de exploração
e produção e cortou recursos para as demais áreas:
abastecimento, gás e energia, biocombustíveis e da
área internacional.
Do total projetado até 2017, a Petrobras pretende destinar grande parte para o setor de exploração
e produção, num total de US$147,5 bilhões: US$24,3
bilhões serão usados para a exploração e US$106,9
bilhões estão programados para projetos de desenvolvimento da produção.
Na área de abastecimento,...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Um minuto (Fora do microfone).
Na área de abastecimento, houve recuo de quase
US$1 bilhão, e o valor ficou em US$64,8 bilhões. Isso
foi devido, principalmente, à conclusão de projetos de
qualidade e conversão e à finalização das refinarias
em construção até 2016.
Segundo informações do jornal Valor, na segunda-feira, o mercado recebeu bem a notícia da decisão da companhia de não aumentar os investimentos
programados, e analistas avaliaram que a separação
entre projetos em fase de implantação e projetos em
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análise, que não foram aprovados, foi mais uma vitória
da Presidenta Graça Foster.
Sr. Presidente, finalizo este pronunciamento colocando que a saúde financeira da Petrobras está absolutamente em dia e que o acionista não tem motivo
para temer. A Petrobras é uma empresa que orgulha
todos os brasileiros...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A Petrobras é uma empresa que orgulha todos os brasileiros e todos os acionistas podem ficar certos de que
a melhor condução está sendo adotada pela nossa
Presidenta Graça Foster.
Tenho certeza de que, com a mesma determinação que o Presidente Lula protegeu a Petrobras, a
Presidenta Dilma mantém-se no mesmo caminho, fazendo essa proteção. E a Presidenta Graça Foster vai
dar continuidade a esse trabalho, para fortalecer essa
empresa que é orgulho maior de todo o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Anibal Diniz,
pelo pronunciamento que faz, esclarecendo os principais fatos administrativos da Presidenta da Petrobras,
Graça Foster, que tem merecido a confiança de todos
nós brasileiros e da Presidenta Dilma Rousseff.
Agradeço a V. Exª se puder substituir-me um pouco na Presidência dos trabalhos.
Tem a palavra agora a Senadora Ana Rita, pelo
tempo regimental.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Colegas Senadoras, Colegas Senadores, expectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
venho à tribuna, hoje, para tratar da chuva torrencial
que se abateu sobre o meu Estado, o Espírito Santo,
principalmente na Região Metropolitana da Grande Vitória, desde a última segunda-feira, causando grandes
transtornos e prejuízos à nossa população.
Segundo relatório da Defesa Civil apresentado
ontem, o acumulado de chuvas, num período de 14
horas, entre a noite de segunda e terça-feira, já era
de aproximadamente 170 milímetros.
Os Municípios mais atingidos são o de Vila Velha
e Cariacica. Ambos já decretaram estado de emergência, pois inúmeros bairros estão debaixo d’água.
Em Vila Velha, a prefeitura suspendeu as aulas
e fez apelo à população para que, caso a chuva persista, não saia de casa, pois apesar de as chuvas terem dado uma trégua na manhã desta quarta-feira, as
principais ruas e avenidas continuam completamente
alagadas e intransitáveis.
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Até o final da tarde de ontem, apenas no Município de Vila Velha, onde resido, foram registradas
sessenta ocorrências de famílias desalojadas, quatro
deslizamentos – ocorridos em Jaburuna, Alecrim e
Paul – e três quedas de árvore.
Os bairros com as situações mais críticas são:
Alecrim, Cobilândia, Cristóvão Colombo, Jaburuna, Itapuã e Paul. Felizmente, não foram registradas vítimas
ou mesmo danos humanos mais graves.
Em Vila Velha a situação é tão grave que a prefeitura solicitou ajuda do exército. Trinta e um agentes
do 38º Batalhão de Infantaria trabalham no resgate das
vítimas, com botes, ônibus e caminhões.
Com a inundação no Bairro Cobilândia, que é o
meu bairro, onde eu resido, pacientes do Hospital da
Mulher e do Pronto Atendimento de Cobilândia, tiveram
que ser transferidos para o Hospital da Polícia Militar –
HPM, Maternidade de Cariacica, Pro Matre, Hospital
Evangélico e Santa Casa. Logo que os pacientes foram transferidos, as duas unidades foram desativadas.
Ao todo, 15 pacientes, entre adultos e bebês, foram
removidos com a ajuda do Exército. As unidades se
encontram completamente alagadas.
A escola João Calmon, no Parque das Gaivotas,
foi transformada em um abrigo. Até o início da noite de
ontem, dez pessoas permaneciam por lá, sob cuidados
de profissionais da prefeitura e recebendo alimentação
e medicamentos.
Segundo dados da Prefeitura de Vila Velha, cerca de 200 profissionais da Defesa Civil, agentes de
trânsito, de saúde e Assistência Social estão atuando
nas ruas e no atendimento às vítimas.
Sabemos que essa é uma situação histórica,
que essa não é a primeira, e, infelizmente, não será a
última vez que chuvas mais fortes irão causar danos,
causar enormes transtornos e prejuízos à população,
principalmente em função de enchentes, alagamentos
e inundações.
A origem desses problemas, Sr. Presidente, está
na ocupação desordenada do solo, na falta de planejamento e, principalmente, na omissão do Poder
Público, seja ao permitir o loteamento indiscriminado
dessas áreas, sem a menor infraestrutura, seja porque
não adotaram as medidas necessárias de cobrar dos
responsáveis e mesmo de executar as intervenções
e obras necessárias para evitar os transtornos decorrentes das chuvas.
É esse quadro que, com razão, mais revolta e
deixa indignada a população. São anos e anos de
descaso com uma situação mais do que previsível e
passível de solução.
Ciente de tudo isso, desde o inicio do nosso mandato, tenho atuado no sentido de minimizar e propor
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soluções para esses problemas, não só pensando em
meu Estado, mas em outras regiões do País.
No Senado Federal, tenho manifestado minha
preocupação com essas situações de enchentes que
atingem as cidades em períodos de fortes chuvas e
atuado no sentido de contribuir com uma legislação capaz de dar respostas a esses problemas que atingem
cotidianamente milhares de brasileiros e brasileiras.
Cito aqui, Projeto de Lei de minha autoria, que
trata especificamente do processo de impermeabilização dos solos, o qual altera a Lei n° 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano, e a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, com o objetivo de estimular a adoção
de medidas voltadas para o amortecimento e a retenção das águas pluviais em áreas urbanas.
Especificamente em relação ao meu Estado, é
importante registrar as iniciativas previstas para atenuar
o problema das enchentes na Grande Vitória.
Tenho, reiteradamente, feito manifestações, tanto
aqui da tribuna do Senado quanto em reuniões no Estado com integrantes dos Governos estadual e municipal, a exemplo de reuniões que tive recentemente com
os prefeitos Rodney Miranda, de Vila Velha, e Juninho
Luzia, de Cariacica, para colocá-los a par dos recursos já disponíveis para a mitigação das enchentes nos
respectivos Municípios.
Uma dessas iniciativas é o Projeto de Revitalização dos Rios Formate e Marinho, que é uma reivindicação antiga dos Municípios de Vila Velha e Cariacica
e aprovado pelo Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória – Comdevit, e apoiado
com recursos de ações do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC 2.
Com recursos da ordem de R$114 milhões, o
projeto pretende realizar uma série de intervenções ao
longo das bacias dos dois rios, Formate e Marinho, nos
quais está prevista a execução de obras de limpeza e
de dragagem; a construção de parques lineares; a requalificação dos espaços degradados; a execução de
ações de preservação ambiental com a implantação
de sistema de monitoramento de informações hidroclimáticas; e o reassentamento de famílias que residem
às margens do leito do Marinho.
Estima-se que, com a conclusão do projeto, cerca
de 190 mil moradores sejam diretamente beneficiados
com as intervenções. Também será favorecida a população das demais cidades da região metropolitana
que utiliza o sistema viário, cuja mobilidade urbana é
afetada com os efeitos das inundações.
A viabilização desse projeto, Sr. Presidente, é
fruto do acúmulo de forças dos Governos Federal, Es-
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tadual e Municipais e atende a reivindicação histórica
dos movimentos sociais que conseguiram, através de
manifestações populares, de muitas reuniões e caminhadas, chamar atenção do Poder Público.
É preciso agora novos esforços para que elas de
fato se efetivem.
No entanto, tenho defendido que o problema das
enchentes e dos alagamentos em Vila Velha não se
esgota apenas com essas intervenções propostas nos
rios Marinho e Formate, já que a cidade é entrecortada por diversos outros rios e canais, a exemplo do rio
Aribiri, Canal da Costa e Rio Guaranhuns. Portanto,
a solução parte de uma intervenção macro em toda a
bacia hidrográfica do Município de Vila Velha.
Nesse sentido, atuei fortemente no Governo da
Presidenta Dilma com o objetivo, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, de angariar recursos para elaboração de
estudos e projetos capazes de apontar as soluções definitivas para o problema das enchentes e alagamentos
em boa parte dos Municípios de Vila Velha e Cariacica.
O resultado dessa luta foi a liberação, por parte
do Ministério das Cidades, de recursos da ordem de
R$5 milhões...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... destinados
ao Governo do Estado, para elaboração de estudos e
projetos, para o manejo de águas pluviais das bacias
hidrográficas dos Rios Aribiri, Canal da Costa e Guaranhuns, em Vila Velha, e Córrego Campo Grande e
Jardim de Alah, em Cariacica.
Em decorrência desses estudos e projetos, espera-se a indicação e proposição de soluções adequadas
para minimização de cheias e inundações, desencadeando-se um ciclo virtuoso entre preservação e qualificação dos espaços degradados, associado à drenagem urbana e ao aumento da consciência ambiental.
Os estudos e projetos também deverão trazer
soluções para a mitigação dos problemas decorrentes de cheias, privilegiando a revitalização do rio e
humanização da área, afastando os riscos inerentes
e prejudiciais das enchentes, dando condições adequadas de habitabilidade da população que ocupa
áreas irregulares.
Tais recursos, Sr. Presidente, específicos para
estudos e projetos, criaram as condições necessárias
para que o Governo do Estado viabilizasse, junto ao
Governo Federal, mais de R$345 milhões para execução das obras previstas.
Temos ciência de que esse é apenas um primeiro
passo, mas fundamental para termos a exata dimensão de quais as intervenções e obras necessárias...
(Soa a campainha.)
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A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... para solucionar definitivamente tais problemas.
Por fim, Sr. Presidente – estou finalizando –, o
mais importante: todos os recursos financeiros aqui
citados já estão à disposição do Governo do Estado.
Não se trata de simples promessas. Cabe agora ao
Poder Público estadual o empenho, a determinação e
o trabalho para efetivar e implantar as soluções capazes de, pelo menos, minimizar os transtornos e prejuízos que tanto afetam a população da Grande Vitória,
em particular a nossa população querida do Município
de Vila Velha.
É isso, Sr. Presidente, que eu tinha para hoje e
agradeço a oportunidade.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Anibal
Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Rita.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
Pedindo a compreensão dos colegas Senadores
e Senadoras, estávamos numa reunião da Mesa Diretora da Casa, nós temos um entendimento com o Líder
do Governo no Congresso, Senador José Pimentel, e
com o Relator do Item 1 da nossa pauta, a MP nº 586,
matéria da maior importância, que tem recebido inclusive um cuidado muito especial do Líder do PSDB na
Casa, Senador Aloysio, e o Relator da matéria pediu
que nós déssemos um pouco mais de tempo.
Como ele está aqui já a postos para poder dar
as devidas justificativas, passo a palavra ao Senador
Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a compreensão da Mesa e dos colegas para
que possamos fazer uns ajustes finais na MP nº 586,
para que tenhamos um entendimento, uma compreensão e uma melhor elaboração dessa tão importante
medida provisória que, com certeza, vai melhorar muito
a alfabetização sobretudo das crianças no nosso País.
Então, necessito de pelo menos 24 horas mais
para que possamos fazer os ajustes finais, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, eu espero, tem a compreensão do conjunto do Plenário ...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – ... para que possamos apreciar logo após esses
ajustes finais, pois V. Exª, merecidamente, necessita
do tempo e merece o tempo para que ocorra, tendo
em vista a importância da matéria.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias; em
seguida, o...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para, primeiro, agradecer a compreensão, mas acho importante a
prorrogação, porque nós temos a necessidade realmente de alguns ajustes, como disse o Relator. Além
disso, é importante a gente tratar com o Governo, e o
Ministro está fora do País, chega amanhã.
Então, eu queria agradecer pela compreensão.
Eu acho importante, pois é uma matéria fundamental.
O Relator tem conduzido bem. E creio que a gente tem
condições de trabalhar aqui e chegar ao entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Líder Wellington Dias.
Com a palavra, o Senador José Pimentel, Líder
do Governo no Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero registrar a maneira competente, correta e a gentileza com
que o nosso Relator, o Senador Eduardo Amorim, tem
conduzido tanto a Medida Provisória 586 como as matérias que a ele são designadas, seja como Relator,
seja como Presidente de Comissão, seja como revisor.
Ele fez um excelente trabalho na Comissão Mista do
Congresso Nacional.
A esta matéria ele tem apresentado uma série
de contribuições, que tem melhorado muito o teor da
medida provisória. O nosso Líder da Oposição, em
especial o Senador Aloysio Nunes Ferreira, tem contribuído com este debate. As propostas apresentadas
têm como objetivo aprimorar, cada vez mais, o parecer.
Por isso, o Governo concorda com a prorrogação, até
porque é regimental o pedido do Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Pimentel, Líder
do Governo no Congresso. É um tema da maior importância para a Nação brasileira. Nós estamos falando da
alfabetização de nossas crianças. Estou seguro de que
o Relator, com esse tempo, encontrará uma maneira
de darmos agilidade ao processo e deliberarmos sobre esta matéria no sentido de envolver todos os que
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compõem o Congresso Nacional, especialmente, já
que está aqui sendo apreciado, o Senado.
A Senadora Angela Portela...
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco PT – RR. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu peço a inclusão, na pauta da Ordem do Dia de hoje, do Projeto de
Resolução do Senado nº 2, de 2003, que cria a Procuradoria Especial da Mulher. Já foi aprovado hoje, na
CCJ, projeto da Senadora Vanessa Grazziotin, com o
parecer favorável do Senador Antonio Carlos Valadares.
Esse projeto – eu queria lembrar aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras – não vai implicar nenhum custo
adicional para o Senado Federal, vai representar um
espaço para discutir e aprovar projetos de interesse
da mulher brasileira e vai zelar pelos direitos da mulher em nosso País.
Por isso, eu queria pedir sua inclusão na pauta
e aprovação por parte dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Bem, eu consulto o Plenário sobre a solicitação
da nobre Senadora Angela Portela, até porque se trata
de uma matéria interessante.
Nós estamos ainda não muito longe do dia oito
de março. Estamos no mês de março, que normalmente se considera o mês da mulher. Ontem tivemos aqui
a presença da Ministra, de grandes parlamentares,
quando o Senado deliberou sobre uma matéria da
maior importância, que é a regulamentação do trabalho
doméstico das mulheres e dos homens. Agora essa
matéria tem origem no projeto da Senadora Vanessa
Grazziotin, parte da Resolução da Mesa Diretora do
Senado também, presidida pelo Senador Renan, e
agora a Senadora Angela Portela pede que façamos a
inclusão e que deliberemos sobre essa matéria nesta
sessão de hoje.
Consulto o Plenário se posso encaminhar favoravelmente a solicitação da Senadora Angela Portela.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, da parte do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Wellington e Senador José Agripino.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhando
a orientação, acho que é um projeto que não deve ter
maior divergência. Nós acompanhamos e apoiamos.
E, na mesma linha, Presidente, sem prejuízo
dessa votação, na forma do art. 304 do nosso Regimento, eu queria que vissem o Item 4, que é o Projeto
de Decreto Legislativo nº 576, que aprova a Política
Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa
e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhado ao
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Congresso Nacional pela Mensagem nº 83, de 2012.
Solicito que pudéssemos ter a votação antes do final
da Ordem do Dia...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se de um PRS,
que, mesmo com a pauta trancada, regimentalmente é
possível votar. Trata-se da criação da Procuradoria da
Mulher, uma matéria meritória. Eu acho que, até em
homenagem à Senadora Vanessa, à Senadora Angela
Portela, às companheiras de Plenário, mulheres, nós
nos vemos na agradável obrigação de concordar em
que a matéria seja incluída na Ordem do Dia para ser
votada, apreciada e aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu incorporo as orientações do Líder Agripino.
Com a palavra, o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
O PSDB também é favorável, encaminha da mesma
forma, para que seja feita a vontade da Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Bem, nós temos uma solicitação também do Líder Wellington Dias. Mesmo a pauta estando trancada,
essa matéria, esse item pode ser apreciado se tiver um
entendimento do Plenário, por se tratar de um decreto
legislativo, e uma matéria em que já houve deliberação
e que trata da Política de Defesa Nacional.
Eu solicito um posicionamento do Plenário se
podemos incluí-lo como terceiro item da pauta, já que
não há nenhuma objeção do ponto de vista regimental. (Pausa.)
Como não há uma manifestação desfavorável,
entendo que esses dois itens serão apreciados.
Com a palavra, o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero dizer
que concordo com a inclusão do novo item e manifestar
meus cumprimentos à Senadora Vanessa e às mulheres pela iniciativa de nós instituirmos a Procuradoria
de Defesa dos Direitos da Mulher no Senado Federal.
Concordo com o encaminhamento de V. Exª na votação
do tema. O PSOL vota favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Vanessa, V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente.
Nós já estamos antecipando as manifestações
acerca do projeto que deveremos votar. Mas quero
agradecer, primeiro, ao Senador Renan Calheiros,
que, ainda quando candidato a Presidente desta Casa,
abraçou a ideia dessa Procuradoria com muita força.
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Quero agradecer também a toda a Bancada Feminina, através de nossa Senadora Angela Portela,
que faz parte da Mesa Diretora, que também aprovou,
no dia de hoje, esse projeto.
O mais importante é que vamos ter uma Procuradoria efetiva, trabalhando de mãos dadas com a
Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados,
sem gerar ônus para a Casa. Penso que isso é o mais
importante.
Então, agradeço a manifestação dos Senadores
e dos Líderes partidários. Agradeço-lhes o apoio.
Tenho a certeza absoluta de que a criação dessa Procuradoria fará com que o Senado ajude ainda
mais na luta pela emancipação das mulheres, por uma
sociedade em que homens e mulheres convivam e se
respeitem mutuamente.
Agradeço a todos.
Cumprimento também V. Exª, Senador Jorge, que
nos apoiou muito nessa empreitada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Sem revisão do orador.) – De igual forma, Sr. Presidente, pelo PMDB, quero manifestar nossa concordância com esse encaminhamento e com a imediata
deliberação, pela propriedade, pela tempestividade,
também cumprimentando a Senadora Vanessa Grazziotin pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 2...
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2013
Projeto de Resolução nº 2, de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin, que cria a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal.
Há, sobre a mesa, pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão Diretora, que concluem favoravelmente ao projeto, com
as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e da Comissão Diretora, que serão publicadas na forma regimental.
São os seguintes os Pareceres:
PARECERES NºS 138 E 139, DE 2013
Sobre o Projeto de Resolução nº 2, de 2013,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
que “cria a Procuradoria Especial da Mulher
do Senado Federal”.
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PARECER Nº 138, DE 2013
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Resolução nº 2, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa
Grazziotin, que “cria a Procuradoria Especial da Mulher
do Senado Federal”.
Tal instituição será constituída de uma procuradora e duas procuradoras adjuntas, escolhidas por escrutínio dentre as parlamentares no início e na terceira
sessão legislativa do Senado Federal, nos cinco dias
úteis que se seguirem à eleição da Mesa, assegurada,
tanto quanto possível, a representação proporcional
dos partidos e blocos parlamentares que participam
do Senado.
A primeira e a segunda procuradoras adjuntas
substituirão a Procuradora em seus impedimentos e a
auxiliarão no cumprimento das atribuições da Procuradoria. É assegurado à procuradora, ou à sua substituta,
as prerrogativas dos líderes partidários estabelecidas
no Regimento Interno do Senado Federal.
A competência da Procuradoria Especial da Mulher abrange zelo pela defesa dos direitos da mulher;
o incentivo à participação das parlamentares em suas
ações e participações nos trabalhos legislativos e na
administração do Senado Federal; o recebimento,
exame e encaminhamento aos órgãos competentes
das denúncias de violência e discriminação contra a
mulher, além da sugestão, fiscalização e acompanhamento da execução de programas do governo federal
que visem a promoção da igualdade de gênero, assim
como implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito regional e nacional.
Compete-lhe, igualmente, “cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados,
voltados à implementação de políticas para as mulheres”; assim como “promover audiências públicas,
pesquisas e estudos sobre violência e discriminação
contra a mulher, bem como sobre a participação política da mulher”; e “auxiliar as comissões do Senado
Federal na discussão de proposições que tenham no
mérito direito relativo à mulher ou à família”.
A Comissão Diretora do Senado, no prazo de
cento e oitenta dias, disciplinará a estrutura administrativa da Procuradoria da Mulher.
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tem quaisquer restrições de natureza constitucional
ou jurídica que possam obstar o exame do mérito do
projeto pelo Senado Federal.
Com efeito, a ascensão das mulheres nos mais
diversos planos – político, social, cultural, militar, científico – não apenas constitui uma das marcas definidoras do século XX como remanesce como necessidade imperiosa deste início de século: as chamadas
questões de gênero são temas contemporâneos de
enorme relevância.
Nessa perspectiva, o Projeto de Resolução de
iniciativa da Senadora Vanessa Grazziotin se põe em
harmonia com a defesa dos mais elevados valores e
contribui para situar a Câmara Alta do Parlamento brasileiro em melhores condições para participar desse
debate e para contribuir com todos os esforços destinados à defesa das causas femininas, que interessam
a todos os democratas, mulheres ou homens.
Nesse plano, aliás, situa-se o único obstáculo de
natureza material, substantiva, que, conforme nos parece, pode inquinar a matéria do vício de inconstitucionalidade; trata-se da disposição que consta do artigo
1º, pelo qual a Procuradoria da Mulher seria escolhida
em reunião da bancada feminina de Senadoras. Tal
nos parece não apenas chocar-se com o princípio do
processo legislativo relativo à soberania do Plenário,
como também esgarçar o próprio princípio isonômico que aqui se pretende exaltar. Por isso, proponho
emenda a esse item.
Quanto a todo o mais, cumpre simplesmente elogiar a feliz iniciativa da Senadora Vanessa Grazziotin,
e destacar o mérito da iniciativa de Sua Excelência.
Trata-se, como afirma a justificação da matéria, de
“contribuir para os avanços necessários à tão sonhada
igualdade social desejada por homens e mulheres”.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Resolução do Senado nº 2, de 2013, e votamos,
quanto ao mérito, por sua aprovação, adotada as seguintes emendas:

II – Análise
A proposição trata da instituição de um novo ente
no Senado Federal, a Procuradoria Especial da Mulher.
A matéria veiculada mediante projeto de resolução, o
instrumento normativo adequado à espécie. Não exis-

EMENDA Nº 1, CCJ
Art. 1º “Fica instituída a Procuradoria Especial
da Muller do Senado Federal, constituída de 1 (uma)
Procuradora, a ser designada pelo Presidente do Se-
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nado Federal, a cada 2 anos, no início da primeira e
da terceira sessão legislativa.”

EMENDA Nº 2, CCJ
Art. 3º Suprima-se o art. 3º do Projeto.
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EMENDA Nº 3, CCJ
Art. 4º “A Comissão Diretora, no prazo de 90
(noventa) dias, disciplinará a estrutura administrativa
da Procuradoria.”
Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – Senador, Aníbal Diniz, Presidente em exercício
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PARECER Nº 139, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Relatora: Senadora Angela Portella
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão Diretora o Projeto
de Resolução do Senado (PRS) nº 2, de 2013, de
autoria da Senadora Vanessa Graziottin, que cria a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal.
O órgão será constituído de uma Procuradora e duas Procuradoras Adjuntas, encarregadas de
substituí-la em seus impedimentos e auxiliá-la no
cumprimento das atribuições da Procuradoria, escolhidas por escrutínio dentre as parlamentares no início
e na terceira sessão legislativa do Senado Federal,
nos cinco dias úteis que se seguirem à eleição da
Mesa, pela Bancada Feminina do Senado Federal,
assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos e blocos parlamentares que
participam da Casa.
A proposição assegura à Procuradora, ou à sua
substituta, as prerrogativas dos líderes partidários estabelecidas no Regimento Interno do Senado Federal.
A competência da Procuradoria Especial da Mulher abrange o zelo pela defesa dos direitos da mulher; o incentivo à participação das parlamentares em
suas ações e participações nos trabalhos legislativos
e na administração do Senado Federal; o recebimento,
exame e encaminhamento aos órgãos competentes
das denúncias de violência e discriminação contra a
mulher, além da sugestão, fiscalização e acompanhamento da execução de programas do governo federal
que visem a promoção da igualdade de gênero, assim
como implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito regional e nacional.
Compete-lhe, igualmente, cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados,
voltados à implementação de política para as mulheres;
assim como promover audiências públicas, pesquisas e estudos sobre violência e discriminação contra
a mulher, bem como sobre a participação política da
mulher; e auxiliar as comissões do Senado Federal na
discussão de proposições que tenham no mérito direito
relativo à mulher ou à família.
O projeto ainda prevê que a Procuradora, ou sua
substituta eventual, presidirá as reuniões da bancada
feminina do Senado Federal para a discussão e apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentário
anual e que a Comissão Diretora, no prazo de cento
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e oitenta dias, disciplinará a estrutura administrativa
da Procuradoria.
Encaminhada ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o PRS nº 2, de
2013, foi aprovado, na forma de parecer da lavra do
ilustre Senador Antonio Carlos Valadares, com três
emendas.
A Emenda nº 1 altera o art. 1º da proposição,
para estabelecer que a Procuradora da Procuradoria
Especial da Mulher será designada pelo Presidente
do Senado Federal, a cada dois anos, no início da
primeira e da terceira sessão legislativa, suprimindo-se a previsão da existência de Procuradoras Adjuntas e da concessão das prerrogativas de líder a
titular do órgão.
A Emenda nº 2 suprime o dispositivo que prevê
que a Procuradora presidirá as reuniões da bancada
feminina do Senado Federal para a discussão e apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentário
anual.
Finalmente, a Emenda nº 3 reduz de cento e oitenta para noventa dias o prazo para que a Comissão
Diretora discipline a estrutura administrativa da Procuradoria Especial da Mulher.
II – Análise
Compete à Comissão Diretora emitir parecer sobre a presente proposição, conforme determina o inciso
IV do art. 98 do Regimento Interno do Senado Federal.
São indiscutíveis a oportunidade e o mérito da
presente proposição.
Efetivamente, impõe-se ao Senado Federal, no
caminho dos ventos da igualdade entre os gêneros que,
felizmente, vêm soprando na sociedade brasileira nas
últimas décadas, avançar na direção de aparelhar-se
para o debate e para a consolidação da isonomia de
direitos e deveres entre homens e mulheres.
Assim, a criação da Procuradoria Especial da
Mulher no âmbito da Casa não apenas significará
um avanço na organização político-administrativa
do Senado Federal, como permitirá que a Câmara
Alta do Congresso Nacional se coloque na direção
de cumprir os princípios constitucionais que presidem a matéria.
No tocante às emendas da CCJ, as iniciativas,
com certeza contribuem não apenas para eliminar
qualquer possibilidade de contestação do projeto,
como caminham na direção de harmonizá-lo com outros diplomas legais do Senado Federal, como o seu
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Regimento Interno e a Resolução nº 40, de 1995, que
institui órgão congênere, a Procuradoria Parlamentar,
e de agilizar a implantação da Procuradoria Especial
da Mulher.
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consolidando as Emendas nºs 1 a 3 – CCJ, aprovadas
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de março
de 2013.

III – Voto
Do exposto, votamos pela aprovação do Projeto
de Resolução do Senado nº 2, de 2013, e das Emendas nºs 1 a 3, da CCJ, apresentadas à proposição.
Sala da Comissão Diretora, 20 de março de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 140, DE 2013
Redação final do Projeto de Resolução nº
2, de 2013.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2013
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Completada a instrução da matéria, passa-se
à apreciação.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Se não há interesse na discussão, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 3, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da
Comissão Diretora.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 140, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº
2, de 2013.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 2, de 2013, que cria a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal,

Cria a Procuradoria Especial da Mulher do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituída a Procuradoria Especial da
Mulher do Senado Federal, constituída de 1 (uma) Procuradora, a ser designada pelo Presidente do Senado
Federal, a cada 2 (dois) anos, no início da primeira e
da terceira sessão legislativa.
Art. 2º Compete à Procuradoria Especial da Mulher:
I – zelar pela defesa dos direitos da mulher;
II – incentivar a participação das parlamentares
em suas ações e participações nos trabalhos legislativos e na administração do Senado Federal;
III – receber, examinar e encaminhar aos órgãos
competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher;
IV – sugerir, fiscalizar e acompanhar a execução
de programas do governo federal que visem à
promoção da igualdade de gênero, assim como a
implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito regional ou nacional;
V – cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;
VI – promover audiências públicas, pesquisas e
estudos sobre violência e discriminação contra
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a mulher, bem como sobre a participação política da mulher; e
VII – auxiliar as Comissões do Senado Federal na
discussão de proposições que tratem, no mérito,
de direito relativo à mulher ou à família.
Art. 3º A Comissão Diretora, no prazo de 90 (noventa) dias, disciplinará a estrutura administrativa da
Procuradoria.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Como não há interesse na discussão, como não
há Senadora ou Senador inscrito para a discussão,
está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Parabenizo as Senadoras Angela Portela e
Vanessa Grazziotin, dizendo ao Plenário e a todos os
que nos acompanham que, mesmo com as bravas e
atuantes parlamentares que temos aqui, o nosso País
ainda conta com baixíssima participação da mulher
nos parlamentos, não só no Senado, mas também
nas Câmaras, nas Assembleias, na Câmara Federal.
O nosso País ocupa a posição nº 158 do ponto de vista de participação das mulheres. Então, ainda temos
de corrigir essa terrível distorção, mas o Senado dá
um passo importante, criando hoje a Procuradoria da
Mulher nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 3 da pauta...
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A discussão e a votação da matéria em primeiro
turno foram encerradas na sessão deliberativa ordinária do dia 7 de março.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 141, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de 2012.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de 2012,
que aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa
Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela
Mensagem nº 83, de 2012 (Mensagem nº 323, de 177-2012, na origem).
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de março
de 2013.

Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 576, DE 2012
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 51, de 2012,
da Comissão Mista, Relator: Senador Jayme
Campos), que aprova a Política Nacional de
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem
nº 83, de 2012.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria será submetida a dois turnos de discussão e votação, nos termos do art. 143 do Regimento Comum.

ANEXO AO PARECER Nº 141, DE 2013
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de 2012.
Aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao
Congresso Nacional pela Mensagem nº 83,
de 2012 (Mensagem nº 323, de 17 de julho
de 2012, na origem).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e
do Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao
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Congresso Nacional pela Mensagem nº 83, de 2012
(Mensagem no 323, de 17 de julho de 2012, na origem).
Art. 2º As recomendações apresentadas pelo
Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 9º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, incluído pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, constam do Anexo a este Decreto Legislativo.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da
União aos entes federados no âmbito do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE);
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 147, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais van-
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tagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados oriundos do ex-Território Federal de Rondônia integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 85 da
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá
outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 174, de 2010, 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; 375, 466 e 539, de 2009;
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214,
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (benefícios
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Voltamos à lista de inscrição das Srªs e Srs.
Senadores.
Chamo, para fazer uso da palavra, porque tinha
solicitado ainda antes da Ordem do Dia, o Senador
Eduardo Lopes, que pediu para falar em nome da Liderança, como primeiro orador.
Sigo com a lista de oradores inscritos.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Pedro Taques. (Pausa.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Pedro Taques declina.
Passo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço e
convido, inclusive, o Senador Paulo Paim – pedindo
licença – para que assuma a Presidência, porque sou
o próximo orador inscrito, e o Senador Paulo Paim,
de alguma maneira, vai registrar o falecimento de um
grande artista da cultura brasileira, o Emílio Santiago,
e ele vai fazê-lo daqui a pouco.
Peço que V. Exª me substitua na Presidência.
Com a palavra, V. Exª, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, quando oportuno, eu peço a palavra
em nome da Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, nos termos regimentais.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como foi anunciado pelo Senador Jorge Viana,
Vice-Presidente da Casa:
Requerimento. Nos termos do art. 218, inciso
VII, do Regimento Interno do Senado Federal,
requeremos voto de pesar pelo falecimento de
Emílio Vitalino Santiago.
O cantor Emílio Santiago, 66 anos, morreu na
manhã desta quarta-feira, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de
Janeiro. De acordo com o hospital, o artista
morreu em função de complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral isquêmico
que sofreu em 7 de março.
Emílio Santiago nasceu em 1946, na cidade
do Rio.
Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional
de Direito, mas a paixão pela música fez com
que ele iniciasse sua carreira participando de
diversos festivais de música, sendo vencedor
de muitos deles.
Transas de Amor, seu primeiro compacto, saiu
em 1973. A estreia em um álbum cheio aconteceu dois anos mais tarde. Autointitulado, o
trabalho trazia interpretações de canções de
nomes como Ivan Lins, Gilberto Gil, Nelson
Cavaquinho e Jorge Ben.
Conhecido pelo tom de voz ao mesmo tempo
grave e suave, o cantor apresentou diferentes
gêneros durante sua carreira, mas esteve especialmente voltado para a música romântica,
a MPB e o samba.
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Em 1988, lançou Aquarela Brasileira, o primeiro disco da série criada por Roberto Menescal e Heleno Oliveira. O álbum trouxe a
releitura de 20 clássicos da música brasileira,
como Sampa (Caetano Veloso), Anos Dourados (Chico Buarque e Tom Jobim) e Eu sei que
vou te amar (Tom Jobim e Vinícius de Moraes).
A série Aquarela Brasileira, responsável por
aumentar consideravelmente a popularidade
do cantor no País, teve mais seis volumes, o
último deles lançado em 1995.
Um de seus mais importantes trabalhos, Feito
para Ouvir, de 1977, foi reeditado pela Dubas
Música, em 2009. Outro relançamento em sua
carreira aconteceu em 1989, com Brasileiríssimas, seu segundo disco, originalmente de
1976. Entre seus maiores sucessos, estão
Saigon, Verdade Chinesa, Lembra de Mim, Vai
e Vem, Tudo que se Quer, Flor de Lis.
Seu último disco saiu em 2012, com uma versão de Só Danço Samba, de 2010, que, por
sua vez, foi o primeiro trabalho do selo Santiago Music.
Por fim, Sr. Presidente, o álbum é uma homenagem ao “rei dos bailes”, Ed Lincoln, trazendo
canções que fizeram sucesso nos clubes do
Rio de Janeiro nos anos 60, além de músicas
atuais de artistas como Mart’nália, Jorge Aragão e Dona Ivone.
Ao todo, sua discografia conta com 30 álbuns.
Eu gostaria que o presente voto fosse enviado
para o Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jorge Felippe, no seguinte endereço:
Palácio Pedro Ernesto
Praça Floriano, s/nº – Cinelândia
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 180, DE 2013
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar pelo
falecimento de Emílio Vitalino Santiago.
O cantor Emílio Santiago, de 66 anos, morreu na
manhã desta quarta-feira (20) no Hospital Samaritano,
em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com o
hospital, o artista morreu em função de complicações
decorrentes de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) que sofreu em 7 de março.
Emílio Santiago nasceu em 1946 na cidade do
Rio. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional
de Direito, mas a paixão pela música fez com que ele
iniciasse sua carreira participando de diversos festivais
de música, sendo vencedor de muitos deles. “Transas
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de amor”, seu primeiro compacto, saiu em 1973. A
estreia em um álbum cheio aconteceu dois anos mais
tarde. Autointitulado, o trabalho trazia interpretações
de canções de nomes como Ivan Lins, Gilberto Gil,
Nelson Cavaquinho e Jorge Bem.
Conhecido pelo tom de voz ao mesmo tempo
grave e suave, o cantor apresentou diferentes gêneros durante sua carreira, mas esteve especialmente voltado para a música romântica, a MPB e
o samba. Em 1988, lançou “Aquarela brasileira”, o
primeiro disco da série criada por Roberto Menescal
e Heleno Oliveira. O álbum trouxe a releitura de 20
clássicos da música brasileira, como “Sampa” (Caetano Veloso), “Anos dourados” (Chico Buarque e
Tom Jobim) e “Eu sei que vou te amar” (Tom Jobim
e Vinícius de Moraes).
A série “Aquarela brasileira”, responsável por
aumentar consideravelmente sua popularidade no
país, teve mais seis volumes, o último deles lançado
em 1995. Um de seus mais importantes trabalhos,
“Feito para ouvir”, de 1977, foi reeditado pela Dubas
Musica em 2009. Outro relançamento em sua carreira aconteceu em 1989 com “Brasileiríssimas”, seu
segundo disco, originalmente de 1976. Entre seus
maiores sucessos estão “Saigon”, “Verdade chinesa”,
“Lembra de mim”, “Vai e vem”, “Tudo que se quer” e
“Flor de lis”.
Seu último disco saiu em 2012, uma versão ao
vivo de “Só danço samba”, de 2010 – que, por sua
vez, foi o primeiro trabalho do selo Santiago Music. O
álbum é uma homenagem ao “rei dos bailes” Ed Lincoln, trazendo canções que fizeram sucesso nos clubes do Rio de Janeiro nos anos 60, além de músicas
atuais de artistas como Mart’nália, Jorge Aragão e
Dona Ivone Lara. Ao todo, sua discografia conta com
30 álbuns e 4 DVDs.
Gostaria que o presente voto fosse enviado para
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jorge Felippe, no seguinte
endereço: Palácio Pedro Ernesto, Praça Floriano, s/
nº - Cinelândia - CEP: 20031-050
Sala das Sessões, PT/RS.
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paulopaim@senador.gov.br
Registro sobre o falecimento do cantor Emílio Santiago.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.
Gostaria de lembrar neste registro uma das grandes vozes da música brasileira que, infelizmente, se
calou no dia de hoje.
O cantor Emílio Santiago, de 66 anos, morreu na
manhã desta quarta-feira em função de complicações
decorrentes de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) que ele havia sofrido em 7 de março, segundo o laudo médico.
Ele estava internado há 13 dias no Centro de
Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano em
Botafogo, na Zona Sul do Rio.
Emílio tinha verdadeira paixão pela música. Ele
formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, mas seu amor pela música fez com que ele iniciasse sua carreira participando de diversos festivais
de música, e ele venceu muitos deles.
Ele gravou grandes sucessos como “Saygon”,
“Lembra de mim” e “Verdade chinesa”.
Interpretou canções de nomes como Ivan Lins,
Gilberto Gil, Nelson Cavaquinho e Jorge Ben.
Eu era um dos milhões de fãs desse grande cantor que tinha um tom de voz muito forte, grave, mas ao
mesmo tempo, bastante suave.
Em seu último disco, 2012, “Só danço samba”,
ele fez uma homenagem ao “rei dos bailes” Ed Lincoln,
trazendo canções que fizeram sucesso nos clubes do
Rio de Janeiro nos anos 60.
Fiz questão de prestar minhas homenagens a
esse artista incrível que encantou o Brasil e o mundo
cantando músicas românticas, MPB e samba.
Fiz um voto de pesar, que apresento aqui, pelo
falecimento do cantor Emílio Santiago. Tenho certeza
de que ele permanecerá em nossos corações e que,
onde quer que esteja, seguirá cantando e encantando
àqueles que o rodearem.
Era o que tinha a dizer.
Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Era esse o requerimento de solidariedade aos familiares e de pesar pela morte do líder e grande cantor
Emílio Vitalino Santiago.
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria também de associar-me à manifestação que V. Exª acaba
de ler, se me permite apenas complementá-la, porque
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também estou encaminhando à Mesa requerimento de
pesar pelo falecimento do cantor e compositor Emílio
Santiago, ocorrido esta manhã.
Como V. Exª já leu o histórico a respeito dele,
permita-me apenas concluir com as palavras de Saigon, composição de Emílio Santiago:
Tantas palavras
Meias palavras
Nosso apartamento
Um pedaço de Saigon
Me disse adeus
No espelho com batom
[...]
Anoiteceu!
Olho pro céu
E vejo como é bom
Ver as estrelas
Na escuridão
Espero você voltar
Pra Saigon
A nossa homenagem a Emílio Santiago.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Suplicy, eu peço a V. Exª que assine
também o nosso requerimento junto à Mesa, e nós
encaminhamos ambos.
Senador Jorge Viana com a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Antes
de tudo, eu queria dizer que eu estava presidindo a
sessão e que, num entendimento com o colega Paim,
S. Exª assumiu a Presidência, para, simbolicamente,
mostrar o nosso respeito a este grande artista que, hoje,
deixa um vazio na cultura brasileira, Emílio Santiago.
Ninguém melhor e com autoridade maior do que
V. Exª, Senador Paim, que preside a sessão, para fazer
a leitura desse voto de pesar, tão bem complementado pelas manifestações do Senador Suplicy, que está
sempre atento a essas questões que são genuínas da
vida do nosso País.
Então, aqui, também expresso meus sentimentos
aos familiares, aos amigos e aos fãs desta figura tão
querida, que fez tanto sucesso no nosso País e que
nos deixa tão precocemente, Emílio Santiago.
Sr. Presidente, venho à tribuna – eu queria ter feito isto ontem – para fazer o registro de um ato de que
participei nesta semana, em Rio Branco, a convite do
Governador Tião Viana, talvez um dos atos mais im-
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portantes dos últimos anos de que tive o privilégio de
participar. Foi o início das obras do que o Governador,
o Governo do Acre chama de Cidade do Povo. É uma
intervenção urbanística no entorno de Rio Branco, em
que se tenta pôr em prática a ideia, alguns conceitos da
cidade sustentável, levando em conta essa construção
a partir de um planejamento bem-feito, que estende
a mão aos mais pobres, que prioriza os mais pobres.
A primeira etapa da obra envolve a construção
de casas para famílias que percebem de zero a três
salários mínimos. Depois, lá três faixas de renda serão
atendidas. Não será uma cidade-dormitório a Cidade
do Povo, que o Governo do Acre está começando a
construir. Ao contrário, no seu entorno, haverá espaços
para serviços e atividades industriais, ou seja, para a
geração de emprego. Serão construídas mais de 40
escolas, nenhuma escola estará num raio maior do
que 500 metros de distância de onde mora o aluno,
a clientela.
O Governador Tião Viana reuniu uma equipe competente, dedicada, que acumulou experiência ao longo
de anos, seja comigo no governo; seja com o Prefeito
Raimundo Angelim, que muito trabalhou nessa área;
seja com o ex-Governador Binho Marques.
Agora, fazendo-se um apanhado de toda uma
expertise que adquirimos no Acre, do ponto de vista
urbanístico, do ponto de vista da infraestrutura urbana,
do ponto de vista da boa aplicação dos recursos públicos, foram assinados contratos envolvendo a Caixa
Econômica, o Banco do Brasil, o Ministério das Cidades. O Ministro Aguinaldo Ribeiro nos recebeu em seu
gabinete, fazendo a coleta de assinaturas.
Estou seguro de que o Acre vai também, nesse
aspecto, virar um endereço em que governantes, prefeitos, governadores irão se inspirar e ver uma boa
atitude de um gestor público, que é a Cidade do Povo.
Depois de ter sido prefeito e governador, como
técnico e como cidadão, não conheço nada que possa
ser mais eficiente do ponto de vista de atender plenamente ao que se chama de cidadania do que programa
habitacional. Do ponto de vista econômico, para gerar
emprego, talvez, seja a melhor mão a ser estendida,
pois pessoas com pouca qualificação ou com qualificação nenhuma, simplesmente, têm oportunidade para
desenvolver uma atividade, para trabalhar, para ter a
sua renda. E pessoas com alta qualificação também
são chamadas para construir habitações. Toda a cadeia
produtiva da indústria e do comércio é intensamente
movimentada quando há prioridade na educação. E,
mais do que isso, o melhor de tudo é que construir ca-
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sas é abraçar as mães, as líderes das famílias, é dar
oportunidade a quem não a tem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive o privilégio de acompanhar o Governador Tião Viana, que
lutou tanto por esse programa ainda nesse começo
de mandato. São dois anos de muita batalha! Ele já
conseguiu quebrar a ponta dos espinhos que foram
colocados no seu caminho e estabelecer as parcerias
necessárias, porque não haveria a Cidade do Povo
se não fosse o Minha Casa, Minha Vida, do Governo
Federal, se o Presidente Lula não tivesse começado
esse programa, que, na época, era coordenado pela
então Ministra Dilma.
Hoje, ele é ampliado e virou sinônimo de emprego e renda, sinônimo de respeito às mães deste País.
O programa Minha Casa, Minha Vida é motivo de orgulho. Um milhão e meio de empregos, dos mais de
dez milhões criados no nosso Governo, com carteira
assinada, vêm do programa Minha Casa, Minha Vida.
E o Governo do Acre faz uma parceria que vai mudar
o perfil das cidades da Amazônia brasileira.
É claro que muitos tentaram pôr obstáculos, para
que o Governador Tião Viana não realizasse o ato que
foi realizado na segunda-feira, em Rio Branco. É claro que os opositores ficaram revoltados. É claro que
alguns tentam diminuir a importância do programa. É
claro que alguns teimam em desacreditar, em pôr sob
suspeição algo que está sendo feito com tanto amor,
com tanto carinho e com tanta determinação pelo Governador Tião Viana. Mas é assim: em todos os Estados do Brasil, há alguns que fazem política de maneira
pequena, medíocre; alguns não produzem nada e ainda querem impedir que quem trabalha, quem produz
possa trabalhar e produzir.
E o projeto Cidade do Povo, no Acre, não é diferente. O Governador Tião Viana, toda a sua equipe...
O projeto é coordenado pelo Vice-Governador, César
Messias. Há o envolvimento de todo o empresariado
acriano, de todas as federações.
Espero – e tenho lutado também para isto – que
todas as pequenas e microempresas da construção
civil possam ser aquinhoadas. E o certo é que deve
haver perto de 15 mil empregos gerados ao longo da
construção das 10.518 unidades habitacionais.
É uma cidade, é o embrião de uma cidade sustentável, onde há calçadas. Quem não tem transporte, quem anda a pé é priorizado. E há os que têm um
meio de transporte mais simples. O primeiro transporte
de um cidadão que tem poucos recursos é a bicicleta.
Hoje, passou a ser sinônimo de saúde o transporte nas
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ciclovias, através de bicicletas. No Acre, Rio Branco é
uma das cidades com mais ciclovias no Brasil. E tenho
orgulho de ter começado isso, de ter feito a primeira etapa dessas ciclovias e de ter criado uma referência para
a cidade de Rio Branco em ciclovias, Senador Paim.
Quando estou lá, no Acre, sempre pego a minha
bicicleta e faço uso dela, que é sinônimo de saúde,
como faço também em Brasília, nas poucas vezes em
que tenho o privilégio de passar o fim de semana aqui,
pois sempre que posso estou no Acre.
Agora, a Cidade do Povo institucionaliza o transporte do mais pobre, através das ciclovias. Ela põe um
sistema intermodal de ônibus eficiente. Os centros de
saúde, os postos de saúde, as escolas, as creches,
todas vão estar distribuídas de tal maneira que vão
virar uma referência para o desenvolvimento urbano
na Amazônia.
Oitenta e quatro por cento dos cidadãos brasileiros, hoje, vivem na cidade. As cidades são imprestáveis, a grande maioria delas, para se morar bem. Não
se mora bem nas cidades brasileiras. E temos muito
o que fazer, como fizemos em Rio Branco, que hoje
é uma cidade agradável. Mas o que foi possível fazer
foi feito. Ainda há muito a ser feito, mas há limites, por
conta de a cidade estar consolidada. Na Cidade do
Povo, não. Estamos começando de maneira correta
algo que, se for respeitado ao longo dos próximos
anos, certamente vamos ter bons resultados e fazer
do Acre referência em ocupação.
Então, nesta etapa do meu discurso, queria fazer
o registro e cumprimentar o Governador Tião Viana
pelo que ele tem feito.
Mas agora, Sr. Presidente, para concluir a minha
fala, já que estou somando o que falaria ontem com o
que pretendia falar hoje, pois ontem fiquei presidindo
a sessão e não pude falar, vou falar da última pesquisa
CNI/Ibope, que foi divulgada ontem e que, de alguma
maneira, pode ter deixado mais intranquilos alguns
opositores. Certamente alguns opositores ficaram um
pouco mais intranquilos. Alguns vão ter que rever seus
planos; outros ficam tendo que alterar seus discursos,
mas o certo é que a Presidenta Dilma, caro Senador
Valdir Raupp, que preside o PMDB, grande aliado
desse projeto nosso, a cada dia que passa conquista
mais brasileiros, conquista a confiança de mais brasileiros e consegue quebrar um recorde atrás do outro,
inclusive quando fazemos comparação com o governo
do Presidente Lula, que teve muitas dificuldades até
se consolidar como um grande governante, como um
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grande líder, como um grande gestor no nosso País.
Aliás, talvez o maior das últimas décadas.
A Presidenta Dilma consegue ganhar aquilo que
é o sonho de consumo dos políticos, que é ganhar a
confiança do cidadão, Senador Jayme. E a Presidenta
Dilma, modéstia à parte, tem conquistado a confiança
do cidadão brasileiro.
Da última pesquisa para cá, ela cresceu. Agora,
ela tem uma aprovação pessoal de 78%, segundo a
pesquisa realizada, ouvindo 1,2 mil eleitores em 142
Municípios do Estado. O Governo da Presidenta Dilma se manteve no nível recorde – e aqui estou lendo
matéria publicada no G1, das Organizações Globo –
de 62% entre setembro e dezembro, de acordo com a
pesquisa encomendada pela Confederação Nacional
da Indústria, divulgada na sexta-feira passada. Sessenta e dois por cento dos entrevistados consideram
o Governo da Presidenta Dilma ótimo ou bom. Não é
uma aprovação. Qualquer aprovação nas pesquisas
políticas se dá quando passa de 50%. Soma-se o regular, e considera-se aprovação a soma de ótimo e
bom maior do que 50%, somado ao regular. Não estou
somando o regular. Estou dizendo que 62% dos entrevistados definem o Governo liderado pela Presidenta
Dilma como ótimo ou bom.
Queria também dizer que 63% da população
brasileira, no caso, aprovam o Governo da Presidenta
Dilma, e cresce o otimismo em relação ao restante do
Governo da Presidenta Dilma. Isso é importante, porque o percentual dos que acreditam que o Governo é
ótimo ou bom passa de 62% para 65%. Há um otimismo por parte dos brasileiros em relação ao futuro da
gestão da Presidenta Dilma.
Setenta e cinco por cento dos brasileiros, segundo a pesquisa da CNI/Ibope, confiam na Presidenta
Dilma. Não é um dado qualquer. Quando comparados
esses dados ao próprio governo Lula e ao governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, a Presidenta
Dilma sai-se ainda melhor.
Em noticiário recente sobre o Governo da Presidenta Dilma, constatou-se que 38% dos entrevistados
consideraram que o noticiário foi favorável à Presidenta
Dilma. Então, vejam bem, apenas 38% dos entrevistados acham que o noticiário foi favorável ao Governo,
mas eles fazem um reconhecimento, na sua ampla
maioria. No caso em questão, 63% consideram o Governo ótimo ou bom – antes eram 62% – e, para 61%
da população, o Governo da Presidenta Dilma está
sendo igual ao do Presidente Lula.
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Vejam que há aí a indicação da continuidade de
um trabalho iniciado pelo Presidente Lula. Não estou
me referindo a continuísmo, mas à continuidade de
um trabalho aprovado pelo cidadão brasileiro, liderado
pelo Presidente Lula, que agora segue com a Presidenta Dilma.
Há ainda outra situação: a Presidenta Dilma não
era tão forte, não aparecia tão forte nas últimas pesquisas no Nordeste, se comparada ao Presidente
Lula, mas isso também mudou na pesquisa de agora.
Quando se fazia qualquer comparação entre a avaliação do Presidente Lula, no Nordeste, e a avaliação do governo da Presidenta Dilma, ela parecia não
estar tão bem-posicionada como o Presidente Lula,
mas essa situação mudou na pesquisa de agora, que
mostra uma avaliação muito positiva do Governo da
Presidenta Dilma na região. O percentual de pessoas que avaliam o Governo da Presidenta Dilma como
ótimo ou bom passou de 68% para 72% no Nordeste,
Presidente Paim, e, na comparação com dezembro do
ano passado, a aprovação da maneira de a Presidenta
Dilma governar – vejam, Srªs e Srs. Senadores, vejam
todos os que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado –, o número de pessoas que aprovam a
maneira de a Presidenta Dilma governar subiu de 80%
para 85%, explicou o gerente-executivo da pesquisa
CNI/Ibope, Renato Fonseca.
Na avaliação do pesquisador, três fatores ajudaram na boa avaliação do Governo: baixa taxa de
desemprego com crescimento da renda; as políticas
sociais, que são aprovadas pela grande maioria dos
brasileiros; e – isto se embasa em outras pesquisas
– o carisma pessoal da Presidenta, que passa a imagem de administradora competente, firme e segura
nas decisões.
Então, vejam, o crescimento do respeito à maneira de governar da Presidenta Dilma se deve a três
fatores. Vejam como é interessante: os investimentos
que geram emprego; as políticas sociais do Governo,
estendendo a mão para os mais pobres; e a firmeza,
o cuidado com que a Presidenta Dilma tem governado o nosso País.
Então, eu queria concluir minhas palavras e dizer que, dessa maneira, quando chegamos à metade
do Governo, a Presidenta Dilma quebra recordes, se
comparada com o governo do Presidente Lula nessa
época, com o governo do Presidente Fernando Henrique nessa época. E eu acho que, se seguirmos trabalhando assim, pensando o Brasil como um todo – a
Presidenta mudou sua agenda, está andando mais
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pelo Brasil, está conversando mais –, e se retomarmos os investimentos, a vontade do setor empresarial
brasileiro, dos empreendedores como parceiros aos
investimentos públicos, certamente esse número tem
espaço ainda para crescer.
Daí, entendo que alguns adversários políticos
nossos, alguns partidos procuram antecipar a agenda
eleitoral para que possam recuperar um terreno que
cada dia fica mais curto. Entendo que se a Presidenta
Dilma, se o Governo procurar aproveitar essa oportunidade, essa confiança do cidadão brasileiro, fazendo
melhorias na infraestrutura do nosso País, melhorando a logística, diminuindo o custo Brasil, certamente
essa confiança que o cidadão brasileiro tem hoje no
Governo da Presidenta Dilma crescerá.
Sei – e encerro dizendo – que isso incomoda
os nossos adversários, mas não deveria incomodar,
porque é sinal de que o Governo da Presidenta Dilma
está fazendo bem ao País. E este é um ano que não
temos eleição. É um ano de trabalho. Acho que seria
um grande equívoco se a Presidenta Dilma transformasse o ano de 2013 em uma antecipação da eleição.
Alguns confundem o ato que fizemos de comemoração dos 10 anos do PT no Governo – dessa frente
de partidos governando o Brasil – com antecipação da
eleição. Não foi. Aquele ato foi uma solução interna,
porque é bem natural que, tendo os dois maiores Líderes do País, como Lula e Dilma, o Partido possa ter
opiniões diferentes sobre quem deve seguir candidato
num eventual 2014, se novamente a Presidenta, numa
reeleição, ou se volta o Presidente Lula.
E aquele ato liderado pelo Presidente Lula foi
determinante não como uma antecipação de 2014,
mas como um ponto final em algumas especulações.
O Presidente Lula tomou uma atitude interna, para
dentro do PT, para o conjunto de partidos aliados, dizendo: “A candidata é a Presidenta Dilma. Mas isso
vamos discutir em 2014”.
Então, quem está no Governo tem que saber
aproveitar bem esse terceiro ano, que é o melhor ano
de uma boa administração. E fazer isso, aproveitar
bem 2013, só se faz com muito trabalho e dedicação,
corrigindo as falhas e trabalhando ainda mais. E, certamente, se acertarmos a mão em 2013, vamos estar
melhores em 2014.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E, se
estivermos melhores em 2014, certamente a população
brasileira nos dará mais tempo para completar essa

MARÇO 2013

Março de 2013

obra iniciada pelo Presidente Lula, que segue fazendo
do Brasil uma referência para o mundo, especialmente
na área social, que junta crescimento econômico com
inclusão social, e no resgate da dignidade, da autoestima do cidadão brasileiro.
Então, fica aqui o meu reconhecimento ao Governador Tião Viana pelo trabalho que tem feito e pelo
sucesso que está sendo a Cidade do Povo.
Cumprimentos à Presidenta Dilma e a toda a
equipe de Governo, pela ampliação da confiança do
povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana.
Passamos a palavra agora...
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem. Só anunciando que será um Líder,
Senador Wellington Dias.
Senadora Ana Rita, pela ordem.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu solicito
a V. Exª a possibilidade de fazer a leitura do requerimento, solicitando a prorrogação de prazo da CPMI
que investiga a violência contra as mulheres.
Já constam na mesa assinaturas tanto dos Deputados quanto dos Senadores, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Rita, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos.
De imediato, passamos à leitura do requerimento
solicitado por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT
– RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu requerimento solicitando prorrogação do
prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 4,
de 2011, do Congresso Nacional, destinada a investigar a situação de violência contra a mulher no
Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do
Poder Público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em
situação de violência.
O requerimento contém o número regimental de
subscritores e será publicado no Diário do Senado
Federal de 21 de março do corrente.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dia 21 de março, simbolicamente, é o dia internacional de combate a todo tipo de preconceito e
discriminação.
V. Exª teve uma bela iniciativa para prorrogar essa
importante CPI que combate a violência contra as mulheres, exatamente no dia 21 de março do corrente, o
Dia Internacional de Combate aos Preconceitos.
Cumprimento a Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador Armando Monteiro, como Líder. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Houve permuta entre o Senador Sérgio Souza e
Acir Gurgacz. Passo a palavra ao Senador Acir Gurgacz. Em seguida, passaremos a palavra, como Líder,
ao Senador Ricardo Ferraço, que anuncia que falará
depois do nobre Líder Acir Gurgacz.
E me permita, Senador Acir Gurgacz: eu tuitei
neste momento e disse a V. Exª que fiquei muito satisfeito com a franqueza do novo Ministro do Trabalho,
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Manoel Dias, do PDT, quando ele declarou que é compromisso partidário o combate ao fator previdenciário.
Parabéns, Ministro! Parabéns, Senador Acir Gurgacz!
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, hoje pela manhã, realizamos uma audiência
pública importante na Comissão de Infraestrutura, em
que debatemos com o General Jorge Fraxe, Diretor-Geral do Dnit, e afirmamos a importância de vermos a
nossa BR-364 sendo restaurada o mais rápido possível,
matéria que já debatemos amplamente no Ministério
dos Transportes, já debatemos amplamente no Dnit,
a Bancada do Estado de Rondônia, juntamente com
a Bancada do Acre e com a bancada do Mato Grosso, pois precisamos ter a BR-364 restaurada o mais
rápido possível.
Não adianta mais fazer o serviço de tapa-buraco,
fazer o serviço de remendo. A BR-364 está como uma
colcha de retalhos e precisa ser restaurada, precisa
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ser reconstruída novamente. Essa BR foi inaugurada
em 1984 para uma realidade da época, totalmente diferente da realidade hoje, em que a produção agrícola
e pecuária do Estado de Rondônia é por ali transportada, assim como a produção agrícola do Estado de
Mato Grosso, que utiliza a BR-364 até Porto Velho e,
de lá, em balsas pelo Rio Madeira, chega a Itacoatiara,
onde ganha os mares. Portanto, foi muito importante
a audiência pública realizada hoje na Comissão de
Infraestrutura.
Trago também, Sr. Presidente, o seguinte tema:
O Estado de Rondônia é o segundo produtor de
café conilon do País, produzindo cerca de 1 milhão de
sacas por ano. É o sétimo produtor nacional de leite,
com um volume de 2 milhões de litros diários. A produtividade de ambos os sistemas é baixa, reflexo do
baixo nível de inovação tecnológica. São 3 litros de
leite/dia por animal, e apenas 11 sacas de café beneficiado por hectare. Considerando que Rondônia já foi
o maior produtor de café conilon do País, produzindo,
há 10 anos, cerca de 4 milhões de sacas/ano, sabemos
que temos condições de retornar a esse patamar de
produção, em condições muito melhores.
A redução da participação rondoniense na produção nacional de café, nos anos recentes, foi causada
pela perda da competitividade da agricultura estadual,
reflexo claro da falta de investimentos em assistência
técnica, em inovação tecnológica e na gestão integrada
das cadeias produtivas. O grande desafio do Governo
do Estado, dos agricultores e empresários do setor,
assim como também tem sido o nosso desafio, aqui
no Senado, no âmbito da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, é melhorar o patamar tecnológico
em que se encontra a agricultura familiar de Rondônia.
E bom ressaltar e ressalvar que a nossa agricultura, de modo geral, e em particular alguns setores,
como a pecuária, a piscicultura, a soja, o milho e os
grãos de forma geral, estão em franco desenvolvimento
no Estado de Rondônia. Mas esses setores crescem
dentro do modelo da agricultura empresarial, que não
depende tanto da assistência técnica e do apoio do
Governo como dependem os nossos pequenos agricultores, que são mais de 80 mil propriedades no Estado de Rondônia.
O que nos preocupa ao analisar a situação da
agricultura familiar é justamente o fato de que temos
tecnologia conhecida para aumentar a produção e a
produtividade do café e do leite, assim como de todas
as demais culturas em nosso Estado. O que ainda não
conseguimos é fazer com que essas tecnologias cheguem ao agricultor e sejam adotadas por eles. Falta
assistência técnica e extensão rural.
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Essa discussão alimentou boa parte dos debates
que realizamos nos últimos dois anos na Comissão
de Agricultura.
Debatemos a situação da pecuária leiteira em
Rondônia em audiências públicas aqui no Senado e em
Rondônia, nos Municípios de Alvorada do Oeste, São
Miguel, Seringueiras e Nova Brasilândia, com o apoio
da Associação Rondoniense de Municípios (Arom) e
também com o apoio do governo do Estado, através
da Secretaria de Agricultura do Estado.
Além da falta de assistência técnica e de condições para o beneficiamento da produção, os produtores denunciavam a cartelização dos grandes laticínios
para a compra do leite. Uma das alternativas que encontramos, juntamente com os produtores e também
com o Governo do Estado, foi a de ativar definitivamente o Conselho Estadual do Leite (Conseleite/RO),
para que este conselho determine o preço justo para
o nosso produtor.
Como medida legislativa para resolver o problema, aprovamos, na Comissão de Agricultura, o PLC
80/2011, estabelecendo a obrigatoriedade de as indústrias informarem, até o dia 25 de cada mês, anterior à
entrega do produto, o preço a ser pago aos produtores.
Esse projeto foi sancionado pela Presidenta Dilma e a
norma está em vigência.
No que diz respeito à cafeicultura, realizamos
seminários em Cacoal e Ji-Paraná que resultaram na
elaboração de um plano de ação para fomentar o setor
no Estado, de forma que os agricultores possam retomar o plantio com mais tecnologia, assistência técnica,
acesso a crédito e apoio governamental.
Enfim, Sr. Presidente, meus amigos e minhas
amigas, agricultores do Estado de Rondônia, temos
o diagnóstico da situação, algumas propostas para
melhorar esse quadro e também algumas ações que
estão em andamento.
A verdade é que a maioria dos agricultores familiares possui poucos recursos para acessar as novas
tecnologias. Por outro lado, existe um grupo emergente
de produtores ávidos por tecnologia e com algum recurso, mas que ainda não conseguiu contato regular
com a assistência técnica necessária. Simplesmente
porque temos poucos técnicos que ensinem ao produtor rural as práticas corretas de plantio, cultivo, colheita, armazenamento e comercialização de sua safra.
A Emater de Rondônia presta importante serviço
ao Estado, mas a limitação de pessoal e o acúmulo
de funções na organização fazem com que tenhamos
apenas técnicos generalistas, que acompanham muitas propriedades, o que dificulta a assistência técnica
efetiva e direta. A agricultura de Rondônia aguarda
a implantação da Agência Nacional de Assistência
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Técnica e Extensão Rural, anunciada pela Presidenta
Dilma em junho de 2012. Esse é um dos desafios do
Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, empossado
no sábado passado, e do Ministro Pepe Vargas, do
Desenvolvimento Agrário.
Precisamos de especialistas para cada setor e
que possam auxiliar os produtores de café e de leite
em toda a cadeia produtiva, lá no campo, ao lado do
produtor rural. E, nesse sentido, além da contratação
de pessoal qualificado, faz-se necessária a integração
entre as agências de desenvolvimento de tecnologia,
como a Embrapa, e as de fomento da agricultura, como
a Emater e a Secretaria de Agricultura do Estado de
Rondônia.
O que discutimos com o Governo do Estado, com
o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Embrapa e a Emater é a implantação de uma proposta
de inovação tecnológica que visa o aumento da competitividade da agricultura familiar rondoniense, através de uma ação de otimização da assistência técnica
oferecida pelo Estado.
Neste momento em que a economia de Rondônia está aquecida e que vislumbramos a melhoria da
infraestrutura e da logística para o escoamento da safra, precisamos somar esforços institucionais, técnicos,
científicos e políticos para executar ações inovadoras,
como o programa integrado do desenvolvimento dos
produtores de leite cooperados da Cooperativa Agroindustrial de Vilhena (Coopervil), que pode ser um exemplo para o Estado. Esse programa busca multiplicar a
produção, melhorar a genética e o manejo do rebanho
com pastagens adequadas, treinamento e capacitação
dos produtores, visando o incremento econômico do
Estado de Rondônia.
No que diz respeito à cafeicultura e à pecuária
leiteira do Estado, também recebemos uma proposta
da Embrapa Rondônia, desenvolvida como sugestão
para a Secretaria de Estado da Agricultura, para a qual
destinamos total apoio na sua implantação.
Com a participação efetiva da Embrapa, junto
com a Emater e a Seagri, podemos otimizar resultados em inovação no aumento da produtividade e da
competitividade do café e do leite no Estado.
Destaco apenas quatro tópicos dessa proposta:
1 – O estabelecimento de uma força-tarefa na
Emater, de trabalho exclusivo com leite e com
café nos principais Municípios produtores. A Embrapa capacitará esses técnicos em um sistema
de produção adaptado aos pequenos produtores,
mas capaz de melhorar o volume e a qualidade
do produto.
2 – O trabalho será progressivo e pedagógico.
Para o rebanho leiteiro, será trabalhada a nutri-
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ção, que inclui o manejo de pastagens, sanidade
e genética. Para a cafeicultura, será trabalhada
a poda, adubação e correção do solo, colheita e
pós-colheita. A grande motivação para o resgate da cafeicultura de Rondônia é o lançamento
da primeira variedade de café genuinamente de
Rondônia, chamada BRS Conilon.
3 – O governo incentivará o programa através do
fornecimento do calcário para os participantes.
Também negociará com os bancos o subsídio ao
crédito para os participantes do programa através
do pagamento dos juros para os produtores que
se fizerem adimplentes. Esta é uma ação que o
Governo de Estado já está fazendo, assumindo
os juros dos agricultores que tomam empréstimo
através do Pronaf. O Governo Federal garante
57% do pagamento dos juros e o Governo de Estado garante o pagamento dos outros 50% dos
juros, o que vem beneficiar e muito a melhoria
da produtividade e o engrandecimento dos nossos agricultores.
4 – O programa de pecuária leiteira incluirá parceria com os laticínios, visando o aumento e a
regularidade da oferta de leite aos mesmos, visando a redução de custos e a maior competitividade do setor lácteo rondoniense.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nobre Senador Acir, só para testemunhar o trabalho que
V. Exª vem desempenhando na área da agricultura e
pecuária de Rondônia. Como Presidente da Comissão
de Agricultura do Senado Federal, V. Exª levou para
Rondônia inúmeras reuniões da Comissão, transmitidas
pela Rádio e TV Senado, de que participaram centenas,
milhares de produtores, pecuaristas e agricultores. E V.
Exª continua contribuindo e colaborando, como membro
titular e Vice-Presidente da Comissão, juntamente com
o Senador Benedito de Lira. V. Exª aborda, neste momento, temas importantíssimos da economia de Rondônia, como a cafeicultura, o setor leiteiro, o cacau, a
produção de soja e de gado. Rondônia tem um grande
rebanho de gado leiteiro, uma grande bacia leiteira, e
tem trazido dividendos para os agricultores, economia
para os nossos pequenos agricultores, assim como a
pecuária de gado de corte e de confinamento. Rondônia está entrando numa era moderna na pecuária
de leite e de corte e na agricultura, num momento de
mecanizações, de calcário. Não tenho dúvida de que
Rondônia vai continuar crescendo cada vez mais, e os
setores da agricultura e pecuária têm sido muito importantes para elevar os índices de desenvolvimento
humano do nosso Estado, nas áreas de educação e
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de saúde. Parabéns pelo pronunciamento. Estamos
juntos trabalhando para que nosso Governador Confúcio Moura consiga implementar os programas que tem
lançado, de distribuição de calcário, de mecanização
de áreas, de incentivo à produção, pedindo também
um reforço aos nossos bancos de fomento, como o
Banco da Amazônia, que tem emprestado muito dinheiro para os produtores, tanto para a agricultura e
pecuária como para a indústria, a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil. São bancos públicos que
têm contribuído muito com o desenvolvimento de Rondônia. Não vamos dizer que os bancos privados não
têm ajudado, mas, sobretudo, estas três instituições
financeiras, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e
Caixa Econômica Federal. Parabéns a V. Exª!
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp, pelo seu aparte e
também pelo apoio que tem dado ao nosso trabalho
na Comissão de Agricultura e ao nosso Governador
Confúcio Moura, do PMDB. Ele e o Vice, do PDT, Airton,
juntos fazem um grande trabalho à frente da administração do Estado do Rondônia, que tem investido, e
muito, na agricultura, no agronegócio, mas principalmente na agricultura familiar. É o trabalho grande do
nosso Governador com toda a equipe que compõe o
Governo ligado a essa área, o Secretário da Agricultura, o Presidente da Emater. Desenvolvem um trabalho
grande, em parceria com o Ministério da Agricultura,
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também
com a Embrapa, que tem um investimento grande em
nosso País e, especialmente no Estado de Rondônia.
Essas ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, pelo setor privado e por cooperativas poderão,
até o final do ano, quando Rondônia sediará um evento internacional da cadeia produtiva do leite, auxiliar a
termos um setor mais produtivo e organizado.
Nos dias 6 e 7 de novembro de 2013, a cidade de
Porto Velho será anfitriã do XI Congresso Internacional
do Leite, evento que reunirá empresários, produtores
e investidores de diversos países.
Portanto, Rondônia, por intermédio do Governo
Confúcio, faz um grande trabalho, e nós vamos ver a
produção de leite e derivados, de grãos e de pescados
aumentar, e muito, no Estado de Rondônia.
Outro assunto que trago para o plenário do Senado nesta tarde é o projeto de lei que regulamenta a
transposição dos servidores do ex-Território Federal
de Rondônia para os quadros da União – já discutimos aqui, inúmeras vezes, Senador Paim, este tema
e voltamos à discussão –, aprovado há duas semanas na Câmara dos Deputados e que está na Ordem
do Dia para votação no plenário do Senado Federal.
Nossa expectativa era que pudéssemos votar hoje. No
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entanto, a pauta está trancada por conta de medidas
provisórias que têm preferência na votação.
Desse modo, gostaria de solicitar ao Presidente
Renan Calheiros, ao Colegiado de Líderes e à Mesa
Diretora que, tão logo vencidas essas matérias, colocássemos para apreciação em regime de urgência
urgentíssima o PLC nº 2, de 2013, que trata da transposição dos servidores de Rondônia para os quadros
da União.
Essa é uma reivindicação antiga, uma batalha
justa que travamos aqui no Congresso, e é a última
etapa para que os servidores que auxiliaram na formação de nosso Estado tenham seus direitos reconhecidos pela União.
O Governo do Estado, com o apoio do Ministério
do Planejamento, já está com tudo pronto para transpor
os servidores, inclusive com previsão orçamentária de
R$300 milhões para 2013.
Temos aí uma discussão com relação aos servidores policiais militares, e queremos, com eles e com
o relator da matéria no Senado, o Senador Valdir Raupp, encontrar uma saída que contemple os servidores
que são da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que
estão discutindo o tema, estão debatendo, e espero
que possamos encontrar uma solução para que sejam incluídos na transposição, sem nenhum prejuízo
aos servidores da honrosa Polícia Militar do Estado
de Rondônia.
Sr. Presidente, eram esses os assuntos que eu
tinha para tratar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Acir Gurgacz.
Como Líder, fala o Senador Wellington Dias. Em
seguida, como o Senador Romero Jucá permutou com
o Senador Benedito de Lira, ele falará em seguida. Depois, vêm, na sequência, os outros Líderes...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– ... Senador Armando Monteiro, que pediu para adiar
um pouco, eu adiei; Ricardo Ferraço e Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Obrigado, Presidente. Obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Parlamentares, eu quero aqui dizer da minha
alegria com o Plano de Capacitação lançado pelo
Governo Federal.
O Governo vai capacitar os técnicos de Municípios de todo o País que trabalham na elaboração dos
Planos Plurianuais, e o objetivo do Governo é fortale-
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cer os PPAs federais e estaduais e municipais como
instrumentos de planejamento e gestão.
Sr. Presidente, a ideia é trabalhar a partir do território de desenvolvimento de cada Estado. No meu
Estado, o Estado do Piauí, nós temos lá 11 territórios
de desenvolvimento. Então, cada região dessa tem um
potencial, mas há a necessidade de uma qualificação
do Município para que possa o Plano Plurianual não
ser apenas um faz-de-conta.
Ao lado disso, eu tenho defendido junto ao Governo que a gente tenha a capacitação por intermédio, por
exemplo, da Universidade Caixa, da Caixa Econômica
Federal, que tem uma capilaridade em todo o Brasil, o
que permita capacitar os programas do Governo Federal. Ou seja, nós temos aí cerca de 400 programas
e subprogramas importantes, pelo menos 80, fazendo
uma forte interface com os Municípios e há a necessidade de que haja, em cada Município, uma equipe
que seja capaz de ali poder tratar sobre o programa e
conhecê-lo com profundidade, acerca da elaboração
e análise de projetos, sobre licenciamentos, licitação,
enfim, tudo aquilo que, com certeza, emperram, muitas
vezes, os convênios, as obras e as ações.
Sr. Presidente, sobre este tema, eu queria, na verdade, dar como lido o texto que trago aqui, porque eu
queria me ater a um outro assunto também importante.
É com muito orgulho e alegria que registro aqui,
neste plenário, o crescimento do índice de aprovação
do Governo da Presidenta Dilma.
Segundo a pesquisa CNI/Ibope, divulgada nessa
terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria
– CNI, são vários números que nos deixam extremamente felizes por ser este um Governo, não só de meu
Partido e de uma Frente de Partidos que dão sustentação ao Governo da Presidenta Dilma, mas pelo êxito
da primeira mulher Presidente do Brasil. Ou seja, há
algo novo no Brasil. Eu sei que havia muita dúvida e,
como ela mesma disse, por ocasião de sua posse, ela
ouviu de uma criança: “A mulher pode!” A mulher pode
fazer, sim, um governo dentro dos interesses maiores
de nosso País.
A avaliação sobre o modo de governar da Presidenta Dilma subiu de 78% para 79% – quase 80%, Sr.
Presidente. A confiança do povo na Presidenta passou
de 73%, nas duas pesquisas anteriores, para 75%,
agora. O otimismo em relação aos próximos meses do
Governo – eu diria, otimismo com o Brasil – é o esperado por mais de 65% dos entrevistados.
E, para 63% dos entrevistados, o Governo Dilma é ótimo ou bom. Sr. Presidente, isso é um bom indicador, pois dizer que um governo é razoável é algo
mais comum, mas alguém, espontaneamente, quando
perguntado como avalia o Governo, se ótimo, bom,
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regular, ruim, péssimo, afirmar que é ótimo ou bom –
próximo de 2/3 dos questionados – é algo, realmente,
excepcional.
O levantamento revelou também que 29% dos
entrevistados consideram o Governo da Presidente
como regular e apenas 7% como ruim ou péssimo.
Reduziu, ainda, a fatia que desaprova a gerência da
Presidente, atualmente em 17%. Ou seja, cresceu o
número de pessoas que compreendem a Presidente
como uma boa gerente do Brasil.
Na área da economia, Srªs e Srs. Senadores, os
que nos escutam pelo Brasil, a pesquisa CNI/Ibope,
identificou que, de maneira mais geral, a população
está mais satisfeita com o Governo.
Em relação ao combate à fome e à pobreza, a
taxa subiu de 62% para 64%.
Sobre o meio ambiente, o avanço foi de 52%
para 57%.
No quesito combate ao desemprego, a alta foi
um pouco mais tênue, de 56% para 57%, mas é algo
fundamental no momento em que o Brasil comemora uma das mais baixas taxas de desemprego, o que
demonstra que a população sente, percebe isso em
cada Município.
A política de combate à inflação recebeu a aprovação de 48%. Antes era considerada como positiva
por 45% da população.
Sobre a educação, a taxa de aprovação subiu de
43% para 47%, uma área em que a população percebe
importantes mudanças.
Em relação à taxa de juros, também a população
percebe como um feito importante. Temos, hoje, uma
das menores taxas de juros da história, embora muitas
vezes ao consumidor chegue ainda elevada, mas, na
média, tivemos grandes reduções. E 42% da população percebem e aprovam como um ponto importante.
Apenas três quesitos da pesquisa – e faço questão
de registrar isto aqui – estão com taxas de desaprovação acima de 60%: a cobrança de impostos – ninguém
gosta de impostos –, que está exatamente em 60%,
o que mostra o quanto o Congresso Nacional está no
caminho certo ao tratar do Pacto Federativo, da desoneração da folha, que ela trabalha, mais a discussão
do ICMS, que vai gerar um impacto na carga tributária,
com a redução desses impostos. Aliás, muitas vezes,
eu não compreendo como é que não há uma mobilização importante para uma pauta como essa, uma
pauta que vai reduzir de 19% para algo em torno de
8% – 4% na origem e 4% no destino. Então, é uma
pauta realmente que, muitas vezes, é cobrada e, na
hora em que está na Ordem do Dia, a gente não vê
as mobilizações.
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A segurança pública passou de 68% para 66%
– ela tem uma redução, mas ainda é elevada. E a saúde, o maior problema da Presidenta, na avaliação da
população, mas cuja taxa de desaprovação recuou de
74% para 67%.
Sr. Presidente, eu quero chamar a atenção para
a discussão do que fazer das receitas aqui. Coloco
aqui na mesa a discussão das receitas de royalties,
de participação. Eu tenho sustentado a importância da
prioridade para a educação. Eu acho fundamental um
pouco mais de recursos para a educação, garantindo
que se possa atingir a condição de dobrar os investimentos nessa área.
Mas, Sr. Presidente, não podemos esquecer da
saúde. Isso aqui a população percebe e é real. Ainda
há pouco, participamos, na Comissão de Assuntos
Sociais, com os secretários de saúde dos Estados,
e a grita é geral. Quer dizer, se de um lado não há
dinheiro para pagar uma elevação na tabela do SUS
para vários procedimentos, como garantir, lá embaixo,
as condições desse atendimento? Do outro lado está
a garantia das condições de mais recursos. É claro
que tem que mudar o gerenciamento e outras coisas,
mas essa é uma área fundamental. A estimativa é da
necessidade de mais R$60 bilhões – o que teríamos
se não tivesse caído a CPMF.
Um estudo também anunciado nesta semana que
me deixou imensamente feliz e ainda mais confiante
de que estamos com o nosso projeto seguindo no caminho certo – e eu sempre ressalto que o importante
é o projeto –, Sr. Presidente, foi um levantamento do
Instituto Data Popular, baseado em cruzamentos e projeções da PNAD e da POF – ambas do IBGE: a classe
média brasileira está mais escolarizada do que há 20
anos. O jovem da classe média de hoje, por exemplo,
Srªs e Srs. Senadores, possui 50% mais tempo de
escolaridade do que o jovem que ocupava a mesma
classe econômica há 20 anos.
E é bom lembrar que cresceu: dez anos atrás,
nós tínhamos uma classe média na casa de 50% da
população; agora, nós estamos falando de 85% da
população.
Esse estudo aponta que houve um recente aumento no acesso a níveis mais elevados de escolaridade para a classe média no Brasil. Prova disso é a
população de 25 a 44 anos ter 8,7 anos de escolaridade, número muito superior ao dos demais grupos.
Por exemplo, de 44 a 64 anos, 5,8 anos de escolaridade, e os que estão acima de 64 anos, 2,8 anos de
escolaridade. Isso significa dizer que os mais jovens
possuem três vezes o tempo de estudo das pessoas
mais idosas. Então, isso, para uma mudança que nós
temos na pirâmide, uma pirâmide com uma base mais
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larga, significa que nós vamos ter um aumento de produtividade, uma capacidade de iniciativa, de empreendedores, enfim, no nosso País espetacular.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o estudo
também vincula a escolaridade com uma melhor remuneração. Mais escolarizados, os filhos das classes E, D
e, principalmente, das classes B e C passam a ocupar
cargos que necessitam de maior especialização e por
isso conseguem melhor remuneração. Enquanto para
os com a idade mais avançada as principais ocupações são de atividades ligadas aos serviços domésticos ou à agricultura, para os mais jovens, a liderança
é assumida por cargos que começam já de vendedores, atendentes até cargos técnicos mais importantes.
Então eu queria hoje, nesta sessão, fazer esse
registro para dizer do quanto tenho orgulho deste momento que vive o Brasil.
Parabéns à Presidenta Dilma e toda a sua equipe!
Parabéns ao Congresso Nacional por ter respondido
a muitas propostas importantes aqui apresentadas!
E, em nome de V. Exª, saúdo os que fazem o Partido
dos Trabalhadores.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
O SR WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o governo federal vai capacitar os
técnicos de municípios, de todo País, que trabalham
na elaboração dos planos plurianuais. O objetivo do
governo é fortalecer os PPAs federal, estaduais e municipais como instrumentos de planejamento e gestão.
As Agendas de Desenvolvimento Territorial, como
são chamados os cursos de capacitação, começam no
próximo dia 25, segunda-feira que vem, e são fruto da
parceria entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República.
Essas Agendas serão realizadas ao longo desse
ano e do ano que vem. E é por meio delas, que o governo federal vai apoiar os municípios na elaboração
e implementação dos PPAs municipais.
Quero dizer aqui, Sr. Presidente, que sempre fui
entusiasta dessa idéia. Porque, o diálogo entre União,
Estados e Municípios, na hora de elaborar o PPA, otimiza os investimentos. As Agendas, certamente, se
constituirão em relevantes instrumentos de planejamento e gestão. E mais. Os técnicos que participarem das Agendas serão também multiplicadores das
informações em seu estado ou município de origem.
Para nós, que trabalhamos com os assuntos de
natureza pública, falar de PPA é muito tranqüilo, até
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porque muitos de nós já ocupou governos estaduais
ou prefeituras. Porém, para o cidadão comum, que
está em casa, envolvido com seu cotidiano, às vezes
é difícil entender o quanto é importante a elaboração
do Plano Plurianual e como essa medida do governo –
de criar as Agendas para formação dos técnicos – vai
beneficiar os Estados e Municípios de todo o Brasil.
O PPA é o planejamento que o governante faz
para sua administração, em um determinado período.
Nesse Plano, o administrador - seja ele governador
ou prefeito - estabelece metas voltadas para diversas
áreas, como saúde, educação, infraestrutura etc.
Por exemplo, no Plano Plurianual de 2012 a 2015,
do governo federal, estão fixadas as seguintes estratégias para a área social: - Valorização real do salário
mínimo, do Bolsa Família, fortalecimento dos CRAS,
das Creches, do Brasil Carinhoso etc.
Já para a área de Infraestrutura, foram estabelecidas essas estratégias: investimentos no PAC, Plano
Integrado de Logística – Ferrovias, Rodovias, Portos
e Aeroportos Regionais, fortalecimento do Sistema de
proteção Social, entre outras.
Com essas estratégias traçadas, o governo vai
definir as metas mais detalhadas para cada item. E
para alcançar essas metas, o administrador vai apresentar projetos, aderir a convênios ou buscar parcerias.
No caso do Piauí, as estratégias para o PPA de
2012 a 2015, podem ser resumidas assim:
– Universalização das políticas sociais, com a
redução do déficit de políticas universais em territórios de maior desigualdade social.
– Fortalecimento da Educação, erradicação do
analfabetismo, Saúde, Esporte e Cultura, Transferência de Renda, Acesso à água,
Habitação.
– Promoção do Desenvolvimento na região da
MATOPIBA: PAC rodovias, política agrícola, aeroportos regionais, barragens,
– Redução das desigualdades Rural e Urbano,
com a regularização fundiária, aproveitamento
do potencial de geração de energia hídrica e
eólica, etc.
Havendo sintonia entre do PPA do Piauí e o do
governo federal, muitas das metas do estado podem
ser atingidas mais rapidamente. Afinal, muitas vezes,
o governo federal já estabeleceu metas que contemplam os objetivos do Piauí.
Assim, trabalhar em conjunto propicia desenvolver os programas de forma mais eficiente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Wellington Dias, que destaca o
excelente resultado da pesquisa da Presidenta Dilma.
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Passamos a palavra, como orador inscrito, ao
nobre Senador Romero Jucá; em seguida, o Senador
Armando Monteiro, que não se encontra, e o Senador
Ricardo Ferraço.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para
fazer um comunicado, um registro e um agradecimento.
Nós acabamos de ter uma solenidade na Presidência do Senado, com a presença do Presidente Senador Renan Calheiros, do Senado, e o Presidente da
Câmara, Henrique Eduardo Alves, em que foi criada,
instalada uma Comissão Mista de seis Senadores e
seis Deputados, que tem o objetivo de consolidar toda
a legislação federal e regulamentar os dispositivos da
Constituição que ainda não estão regulamentados.
São mais de 120 dispositivos que precisam regulamentar a Constituição e, no Brasil hoje, nós temos
mais de 160 mil dispositivos legais, muitos deles conflitantes, muitos deles que já perderam a validade, que,
na verdade, constituem um verdadeiro entulho legal a
complicar a vida dos brasileiros.
O trabalho dessa Comissão será consolidar esse
trabalho, será modernizar a legislação brasileira e será,
efetivamente, buscar um caminho de simplificar toda
essa legislação.
Para essa tarefa, que é uma tarefa grandiosa, foi
designado, como Presidente da Comissão, o Deputado
Federal Cândido Vaccarezza, do PT, Senador Paulo
Paim. Como Relator da Comissão, coube a mim a indicação de ser o Relator dessa Comissão.
Então, eu quero, primeiro, fazer o registro da
importância desse trabalho que vai fazer o Congresso Nacional nessa consolidação; depois, agradecer
a confiança do Presidente Cândido Vaccarezza, do
Presidente Renan Calheiros, do Presidente Henrique
Eduardo Alves e de todos os pares da Comissão, para
que nós tenhamos a condição de fazer o trabalho.
Aqui, eu quero registrar que, sendo Relator, eu
serei um Relator que fará um trabalho participativo, com
todos os Senadores e Deputados do Congresso. Estarei
aberto a todas as solicitações, sugestões. Nós teremos um site nessa Comissão, nós estaremos abertos
à sociedade para que mande, encaminhe a indicação
de conflitos, de problemas, de falta de leis. Enfim, nós
estaremos conectados com a sociedade para que o
trabalho dessa Comissão possa ser, efetivamente, o
mais produtivo possível.
Eu gostaria de registrar os membros da Comissão: pela Câmara, o Deputado Cândido Vaccarezza,
que a presidirá; o Deputado Edinho Araújo; o Deputado
Carlos Sampaio; o Deputado Sérgio Zveiter; o Deputado Arnaldo Jardim; e o Deputado Miro Teixeira. Pelo
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Senado, o Senador Romero Jucá, que sou Relator; o
Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ; o Senador Jorge Viana; o Senador Pedro Taques; o Senador
Aloysio Nunes Ferreira; e o Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
Portanto, fica o registro da instalação dessa Comissão e da responsabilidade que nós temos sobre os
ombros para fazer efetivamente um trabalho que venha
a honrar o Congresso e facilitar a vida dos brasileiros.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer. E
queria pedir a transcrição do ato conjunto da Câmara
e do Senado, assinado pelos dois Presidentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – São 120 ou 160 artigos?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Há mais de 125 dispositivos só de regulamentação
da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
ATO CONJUNTO Nº , DE 2013,
DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL
E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Cria Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar
dispositivos da Constituição Federal.
O Presidente do Senado Federal e o Presidente
da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições
regimentais,
Considerando que a Constituição Federal possui
25 dispositivos ainda pendentes de regulamentação
por meio de leis complementares e 117 dispositivos
pendentes de regulamentação por meio de leis ordinárias;
Considerando que recente levantamento da Casa
Civil da Presidência da República contabilizou mais de
180 mil diplomas normativos, entre leis, decretos-leis,
portarias, resoluções e instruções normativas, grande
parte deles conflitantes entre si e com a própria Constituição Federal;
Considerando a necessidade de tornar o sistema
normativo federal mais compreensível, seguro, transparente e homogêneo, para isso devendo-se proceder
à consodlição normativa prevista no parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal,
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Resolvem:
Art. 1º Fica constituída Comissão Mista, composta
por seis Senadores e seis Deputados Federais, destinada a apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, projetos de lei visando à consolidação da legislação federal e à regulamentação dos dispositivos da
Constituição Federal.
Art. 2º A Comissão terá a seguinte composição:
I – seis Deputados Federais:
a) Cândido Vaccarezza, que a presidirá;
b) Edinho Araújo;
c) Carlos Sampaio;
d) Sérgio Sveiter;
e) Armaldo Jardim e
f) Miro Teixeira.
II – seis Senadores:
a) Romero Jucá;
b) Vital do Rego;
c) Jorge Viana;
d) Pedro Taques;
e) Alysio Nunes Ferreira e
f) Antônio Carlos Rodrigues.
Art. 3º A Comissão contará com o apoio de servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, na forma do art. 145 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, e as despesas com o seu funcionamento serão custeadas na forma do art. 150 do
Regimento Comum.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria-Geral da
Mesa do Senado Federal prover os serviços de secretaria da Comissão.
Art. 4º Os projetos elaborados pela Comissão serão encaminhados alternadamente ao Senado Federal
e à Câmara dos Deputados, na forma do art. 142 do
Regimento Comum.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federa – Deputados Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns ao Senador Romero Jucá, que será
o Relator dessa importante Comissão cujo Presidente
será o Deputado Cândido Vaccarezza. E há um clamor
da sociedade efetivamente para que a gente regulamente os artigos da Constituição.
Passamos a palavra agora, como Líder, ao Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr.
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Presidente desta sessão, eminente Senador e amigo
Paulo Paim; Srªs Senadoras; Srs. Senadores, ocupo a
tribuna do Senado Federal para falar da trajetória de
um homem, da trajetória de um Estado e da singularidade de um tempo. Venho até aqui para falar, acima
de tudo, sobre uma história de superação, uma história
de união, uma história escrita coletivamente à custa
de muita luta e de muita dor.
O homem desta história, Sr. Presidente, chamava-se Alexandre Martins de Castro Filho, Juiz de Direito
brutalmente assassinado há exatos dez anos. O Estado era o meu Estado, o Estado do Espírito Santo. O
tempo foi o de um passado que, tenho certeza, todos
os capixabas de bem, os capixabas que trabalham e
que devotam sua vida a uma construção positiva, desejariam esquecer.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, brasileiros e capixabas, inicio meu pronunciamento falando de um período muito triste e recente
na construção da história do Espírito Santo, falando
de um tempo em que nosso Estado ficou mergulhado
por desvios de toda a ordem, estagnado e atolado na
lama da corrupção e dominado pelo crime organizado.
Falo de um tempo, Sr. Presidente, em que muitos capixabas tinham vergonha de dizer que eram do
Espírito Santo. Falo de um tempo em que meu Estado ganhava destaque na mídia nacional não por suas
potencialidades e vocações, não por suas virtudes e
potenciais. Falo de um triste e amargo tempo em que
ocupávamos as páginas policiais dos grandes jornais
e revistas do nosso País. Éramos retratados, fielmente, naquele momento, como moradores de um Estado
falido, desmoralizado, dominado e liberado pelo crime
organizado, pois, durante quase uma década, até o
início de 2003, nós, capixabas, vivemos um dos mais
tristes períodos da nossa história. Os capixabas, impotentes, assistiam ao crime organizado estender todos
os seus tentáculos sobre os Poderes constituídos no
Espírito Santo. A desorganização político-administrativa era completa. Havia uma crise muito mais do que
conjuntural, havia uma crise estrutural, em que as
instituições públicas estavam lideradas, dominadas e
contaminadas pelo crime organizado.
Sr. Presidente, essa história e esse tempo levaram o nosso Estado e os capixabas a um momento de
união e de unidade. Houve a necessidade de que nós
nos juntássemos, com diferenças, com divergências,
com respeito àqueles que pensam assim ou assado,
mas sem abrir mão de nossas convicções, para empreender a necessária construção de um projeto Político, com “p” maiúsculo, de um projeto administrativo,
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de um projeto que pudesse, na prática, recriar toda a
história do nosso Estado.
Felizmente, essa triste página de nossa história
começou a ser virada em 2002, quando os capixabas
elegeram o então Senador Paulo Hartung como nosso
Governador. Eu tenho muito orgulho, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, de ter feito parte dessa construção, de ter dado uma modesta contribuição a esse
movimento liderado pelo nosso ex-Governador Paulo
Hartung, pois, no seu primeiro período, fui Secretário
de Estado da Agricultura e, como Secretário, pude tratar
de reorganizar o interior do nosso Estado, período em
que a Secretaria evoluiu para muito além da agricultura, para ser a verdadeira Secretaria de articulação dos
interesses e da integração das nossas regiões, das
regiões do nosso Estado do Espírito Santo. Depois,
no segundo mandato, como Vice-Governador, pude
consolidar o nosso Estado, restaurá-lo, devolvendo
aos capixabas a necessária autoestima.
Mas essa foi, seguramente, acima de tudo, Srªs
e Srs. Senadores, uma obra construída coletivamente, uma obra construída por muitas mãos, por muitos
corações que se uniram nessa reconstrução. Certamente, essa travessia não teria obtido sucesso, sem
que houvesse a união e a participação de muita gente
destemida e ousada, que colocou o interesse do Estado
e o interesse público acima de qualquer outro interesse. Poderes instituídos, partidos políticos, lideranças
comunitárias, sociedade civil organizada, igrejas – no
plural –, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, homens e mulheres de bem do Espírito Santo se uniram
no mais importante e verdadeiro mutirão pela reconstrução do Estado do Espírito Santo.
Falei aqui de um tempo de tristes lembranças de
um Estado que conseguiu se reerguer do atoleiro em
que se encontrava, dando demonstração da sua capacidade de superação. Mas, agora, Sr. Presidente, passo
a ressaltar o trabalho e a coragem de um jovem juiz de
direito cuja atuação foi fundamental para libertar o Espírito Santo das amarras da criminalidade organizada.
Eu me refiro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a um carioca que adotou o meu Estado, o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Com apenas 32 anos
de idade, cinco dos quais vividos no Espírito Santo,
foi, brutalmente e covardemente, assassinado com três
tiros no momento em que entrava em uma academia
de ginástica no Município de Vila Velha, na região da
Grande Vitória, na manhã de 24 de março de 2003.
O Juiz Alexandre era um dos mais atuantes membros da missão especial federal que, desde julho de
2002, investigava as ações do crime organizado no
Espírito Santo. O trabalho destemido e obstinado desenvolvido e liderado pelo Juiz Alexandre representava
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um grande obstáculo aos representantes de todos os
tipos de organizações criminosas que, há anos, dominavam as instituições capixabas: bancas de jogo do
bicho, casas de bingo, grupos de extermínio, de tráfico
de drogas, de lavagem de dinheiro, com corrupção de
tudo quanto é tipo. Por conta desse trabalho, o magistrado vinha recebendo ameaças e estava sendo escoltado por seguranças. Infelizmente, Sr. Presidente, no
dia do crime, ele havia dispensado a escolta.
O assassinato do jovem juiz causou uma das
maiores comoções populares já vistas no Estado Espírito Santo: carreatas, mobilizações de protesto e manifestações foram organizadas em várias das nossas
cidades. Mais de seis mil pessoas compareceram ao
seu velório, realizado no Tribunal de Justiça do Estado.
Em vez de causar a intimidação daqueles que
atuavam na linha de frente dessa guerra, a morte do
sempre saudoso Dr. Alexandre Martins foi responsável
por promover a reação de toda a sociedade capixaba
contra o crime organizado ainda com uma intensidade
muito mais elevada na direção do dever e do desafio
de uma superação que nós precisávamos cumprir, de
uma página que nós precisávamos virar.
Dois dias antes de sua morte, o Dr. Alexandre
Martins concedeu sua última entrevista, publicada no
jornal A Tribuna, do meu Estado. O título da matéria
era a resposta do magistrado às ameaças que vinha
recebendo por causa de sua atuação: “Não vamos
nos intimidar”.
A coragem do Juiz Alexandre Martins rendeu frutos. Seu parceiro na 5ª Vara de Execuções Penais de
Vitória, o Juiz Carlos Eduardo Lemos, fez questão de
afirmar logo após o crime – abre aspas: “Espero que
os juízes não se acovardem. Se tirar um, tem outro
para colocar no lugar, e assim por diante!” Essa foi a
manifestação de seu companheiro e estimado magistrado do meu Estado, o Juiz Carlos Eduardo Lemos.
E foi sob o peso de toda a consternação provocada pela morte do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho
que os homens e mulheres de bem do Espírito Santo intensificaram e continuaram sua união na direção
dessa que era uma tarefa, uma missão de todos nós.
Por isso, a sociedade e o Poder Público precisam estar permanentemente atentos para evitar todo
e qualquer tipo de retrocesso. É muito mais fácil destruir do que construir.
Sr. Presidente, passados dez anos do assassinato
do Dr. Alexandre, os sete executores e intermediários
do crime já foram julgados e condenados pela Justiça. Faltam ir a júri popular ainda três pessoas como
mandantes. A demora para que o julgamento aconteça
se deve aos intermináveis recursos interpostos pelas
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defesas dos acusados, e, infelizmente, ainda não há
data prevista para que eles sejam levados a júri popular.
Assim como todos os capixabas, eu desejo que
esse julgamento aconteça o mais rápido possível. A
dor pela perda do Dr. Alexandre nunca será apagada
de nossos corações, bem como seu exemplo, sua luta,
sua jornada. Mas ela se torna ainda maior diante da
possibilidade de que os responsáveis pelo planejamento
desse crime bárbaro e covarde permaneçam impunes,
alimentando a impunidade brasileira.
Mas uma coisa é certa: a morte do Juiz Alexandre Martins jamais cairá no esquecimento. Todos os
anos, no mês de março, os capixabas têm se reunido
para homenagear esse grande magistrado, esse grande brasileiro, esse grande capixaba, que, com grande
esforço, dedicou sua vida à construção de uma sociedade mais justa e mais humana.
Pelos dez anos de sua morte nós não poderíamos
passar de forma indiferente, Sr. Presidente. A Academia Brasileira de Direitos Humanos, a Faculdade de
Direito de Vitória e a Secretaria de Estado da Justiça
vão promover, no próximo dia 24, domingo, um ato público em homenagem ao Juiz Alexandre Martins. O ato
público terá início às 10 horas, com uma caminhada
silenciosa, que partirá do Quiosque nº 1 da praia de
Camburi, em Vitória.
Aqui, Sr. Presidente, desta tribuna, em nome dos
organizadores dessa mobilização, faço o convite para
que possamos estar juntos nesse evento em memória
do saudoso Juiz Alexandre Martins. Será uma forma
de mantermos viva a sua memória, a sua luta, a sua
história, a sua missão. Será uma homenagem a um
magistrado, a um brasileiro, a um capixaba que por
nós foi acolhido e que, nas terras capixabas, fez do
seu mandato, da sua missão, do seu ministério e da
sua magistratura a expressão da mais alta e elevada
dignidade.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
presto minha homenagem ao Juiz Alexandre, que tanta saudade deixou, por seu exemplo pessoal, por sua
fibra, por sua ousadia e pela forma destemida de sua
atuação! Durante aqueles anos todos, ele insistia em
transformar o meu Estado, um Estado que não se revelava ou um Estado que não estava compatível com
nossa história.
A minha homenagem, portanto, ao Juiz Alexandre!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Ricardo Ferraço, nossos cumprimentos pelo
brilhante pronunciamento em homenagem ao juiz Dr.
Alexandre Martins, que, como V. Exª disse, foi covardemente assassinado há dez anos. Parabéns a V. Exª.
Convidamos o Senador Sérgio Petecão; em seguida, vai ser o Senador Sérgio Souza.
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Autorizamos a transcrição, conforme Regimento,
do discurso encaminhado à Mesa do Senador Wellington Dias.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Paulo Paim, mais uma vez presidindo a sessão do Senado, venho à tribuna nesta tarde
e noite de hoje – e prometo que serei bem breve, até
porque temos outros oradores –, para, primeiramente,
tratar de um assunto e, até por questão de justiça, fazer
um agradecimento. Agradecimento à Presidente Dilma
por ter contemplado o nosso Estado, o Estado do Acre,
com 3,5 mil casas. Casas essas que, com certeza, vão
ajudar – e muito – principalmente aquelas pessoas
mais carentes do nosso Estado; aquelas pessoas que
moram naquelas áreas alagadiças, um problema sério
na periferia, especialmente, da nossa capital.
E foi feita uma festa bonita! Eu tive a preocupação de conversar com o Deputado Gladson Cameli,
que inclusive participou da audiência, com o Ministro
das Cidades, sobre essa liberação.
Para ser bem exato, foi em torno de 3,5 mil casas. É preciso que a verdade seja dita. Lógico que eu
gostaria que fossem 10 mil casas, 20 mil casas. Até
porque nós precisamos. O Acre é um Estado pobre,
e, com certeza, a construção dessas casas aquece a
economia do Estado. Mas o que nós temos de concreto,
segundo o Deputado Gladson Cameli, que participou
da audiência, é a construção de 3,5 mil casas.
Eu lamento que, na solenidade, segundo a imprensa, o Vice-Governador do meu Estado tenha perdido uma grande oportunidade de agradecer também
à Presidente Dilma por esse benefício, pela liberação
desse recurso. A informação que nós temos é que ele
passou a solenidade toda me agredindo, como se o
mandato do Senador Petecão não estivesse ajudando, aqui, a votação de projetos importantes para a
Presidente Dilma.
Às vezes tenho discutido com alguns amigos aqui,
do Partido dos Trabalhadores. Ouvi ainda agora o Senador Jorge Viana falar das pesquisas que mostram a
Presidente Dilma numa situação, de certa forma, até
confortável, números favoráveis. E às vezes não entendemos por que, no Acre, esses números não são tão
favoráveis. Esses números não expressam a vontade
do Brasil como um todo. Temos que reconhecer isso,
pelo menos as pesquisas têm mostrado.
Eu penso que atitudes como essa do Vice-Governador, que, podendo, nessa oportunidade que ele
tem, oportunidade ímpar, de agradecer à Presidente
Dilma, de falar da importância da obra, ele apenas nos
agride e nos calunia. Infelizmente, não respeita nem
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a ausência. Mas o povo do Acre, com certeza, sabe
tratar essa situação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de vir à tribuna, nesta noite de hoje, para
fazer um agradecimento. Mais um agradecimento. Eu
sou um daqueles que entendem que a gratidão é uma
das virtudes importantes do ser humano.
Hoje, nós tivemos uma audiência pública lá na
Comissão de Infraestrutura, Comissão da qual eu faço
parte, com muito orgulho, como Vice-Presidente. E
temos como Presidente o Senador Fernando Collor,
Presidente Fernando Collor. Ontem, à noite, eu estava participando de uma partida de futebol e disse que
tinha que sair cedo, porque nós teríamos uma audiência pública hoje, às 7h30 da manhã, e os Deputados Federais, que estavam conosco, não acreditaram.
Aqui, eu queria parabenizar o Senador Collor
pela sua postura, pela forma com que tem conduzido
a Comissão de Infraestrutura. Antes das 7h30, ele já
estava lá no plenário, na Comissão, aguardando, para
que nós começássemos a audiência.
Principalmente o povo do meu Estado sabe que
fui Deputado Estadual por três mandatos; fui Deputado
Federal e estou aqui, no Senado, há dois anos. Eu confesso que nunca havia participado de uma audiência
pública em que eu pudesse sentir tanta garantia, em
que eu pudesse, Senador Paulo Paim, sair daquela
Comissão com um sentimento da verdade.
O General Jorge Ernesto Pinto Fraxe, Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes(DNIT)... E eu me lembro que esse
DNIT, quando cheguei aqui, no Senado, era alvo de
tanto escândalo! Havia tantos pronunciamentos aqui
contra o DNIT!
Quero parabenizar também a Presidenta Dilma
pela escolha do general.
Esse homem me transmitiu uma segurança tão
grande! Saí dali convencido de que nós temos, à frente
do DNIT, uma pessoa que está preocupada com este
País. Isso não foi dito só por mim, mas foi dito pela
maioria dos Senadores que estava ali desde cedo,
deste 7h30 da manhã. Um número expressivo de Senadores reconheceu no general um homem com vontade de ajudar o Brasil e, principalmente, a Amazônia.
Ele é um amazônida, de Roraima, e eu não sabia, eu soube hoje. Eu fiz questão de abordar apenas
dois assuntos com o general, mas são dois assuntos
que lidam diretamente com o sentimento do povo acreano. Primeiro, a construção da ponte do Rio Madeira.
Eu fiquei muito feliz com a fala do general. Elsobre o quele garantiu a construção daquela ponte,
que é de fundamental importância para os rondonienses, porque ela é dentro do Estado de Rondônia. E
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eu já vi aqui, várias vezes, o Senador Raupp lutando pelos interesses dessa ponte. Mas, em especial,
essa ponte vai beneficiar o povo acriano, porque é a
ponte que cruza o Rio Madeira e um pedaço do Rio
Abunã; é a continuidade da BR-364, que é a estrada que dá acesso à nossa capital e a todo o nosso
Estado. Corta praticamente o Estado todo. Vai até
Cruzeiro do Sul.
Eu fiquei muito feliz, mas feliz mesmo, quando
ele disse que o edital da ponte já tinha sido liberado.
Então, eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar a Presidente Dilma. Parabenizar! Parabenizar o
general pela sua postura em trazer a verdade, porque
quantas audiências já tive, lá no DNIT, cobrando essa
ponte, e sempre se dizia: “A ponte já foi licitada”. Depois: ‘‘Cancelou-se a licitação”. Na verdade, até hoje
nós não entendemos o que estava por trás da não
construção dessa ponte. Mas, como eu já disse, eu
penso que a situação da ponte foi resolvida.
Outro assunto que abordei é um assunto sobre
o qual, hoje, com certeza, todo acriano quer saber,
principalmente as pessoas que moram na região do
Juruá e também nos Municípios de Sena Madureira,
Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e todo
o Vale do Juruá. É a situação da BR-364. Fiz algumas
perguntas que todo cidadão de Cruzeiro do Sul, com
certeza, se tivesse a oportunidade que eu tive à frente
de um diretor do DNIT, iria fazer. Não tenho dúvidas
disso. Quantos telefonemas recebo, todos os dias, ou,
então, mensagens, através do Facebook, de e-mails,
de pessoas pedindo para que possamos fazer alguma
coisa para resolver a situação da BR–364.
Mas se criou, lá no Estado, uma ideia. Quem fala
sobre essa estrada, quem ousa argumentar contra ou
a favor dessa estrada tem a pecha de ser contra a estrada. Confesso que não conheço nenhum cidadão, em
sã consciência, que seja contra essa estrada, porque
ninguém pode ser contra essa estrada. Ninguém. Nenhum cidadão acriano – seja do Juruá, seja do Alto
Acre – pode ser contra a estrada. Nós sabemos da
importância que tem essa estrada.
Tenho certeza de que todo mundo gostaria de fazer as perguntas que fiz. Entre as perguntas que fiz ao
general, uma era sobre quando a obra vai ser concluída. Queremos saber quando é que essa obra vai ser
concluída. Essa obra já vem se arrastando por muitos
anos, muitos e muitos anos. Como o próprio Senador
Jorge Viana disse – ele estava lá na audiência –, foi
no governo dele. Ele deu continuidade, já vinha de outros governos. Sabemos que o BEC trabalhou naquela
estrada, mas nunca houve um aporte de recursos tão
grande como houve no governo Jorge Viana, como no
governo Binho e, agora, no governo Tião Viana.
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Então, nós queremos saber quando é que essa
estrada vai ser concluída. Todo acriano quer saber
quanto foi gasto nessa estrada. Gostaríamos de saber, é preciso saber, até para que nós possamos fazer
a defesa da estrada. Tenho certeza de que todo cruzeirense quer saber quanto custou cada quilômetro
dessa estrada.
O Senador Jorge Viana estava lá e falou como se,
lá, no Acre, só tivéssemos essa estrada. Não podemos
ser injustos. Na política, você não pode ser injusto.
Nós temos que reconhecer que o Governador
Orleir construiu a estrada de Sena Madureira, o Governador Orleir construiu a estrada de Brasileia. Nós
temos outras estradas no Acre, não temos só essa
estrada. Agora, o sonho de todo acriano, de todo cruzeirense, de toda a população que mora às margens
daquela estrada é vê-la construída, eu tenho certeza,
por todas as dificuldades passadas.
E nós sabemos que construir estradas na Amazônia é muito difícil. Isso foi dito pelo Senador Jorge
Viana, que na sua época a logística era muito difícil.
Salvo engano, segundo ele, veio pedra da Colômbia,
veio areia não sei de onde.
Uma das perguntas que fiz ao General... Eu não
sou engenheiro, não tenho conhecimento nessa área,
por isso fiz a pergunta, e aceito críticas também, é
salutar, normal aceitar crítica. Perguntei e pedi que
ele fizesse um relatório justificando essa decisão
que, até hoje, Senador Paulo Paim,... Já perguntei a
outras pessoas. Depois da nossa audiência, chegou
um técnico querendo mais explicações sobre isso.
Até hoje, eu quero saber por que essa estrada começou do final, de Cruzeiro do Sul para Rio Branco,
para Sena Madureira. Nós temos uma estrada que
chegava até Sena Madureira, que foi construída pelo
então Governador Orleir.
Ora, se já havia uma estrada aqui, é lógico...
E se me provarem, como disse o Senador Jorge
Viana, que fez questão de enaltecer – eu acho que
ele tem méritos, temos que reconhecer –, como se
aquela estrada fosse uma epopeia. Realmente, é uma
estrada difícil, isso nós temos de reconhecer, mas
quantas estradas difíceis há neste Brasil? Eu tenho
certeza de que essa estrada, a BR-364... E conheci
a estrada que liga Iñapari, no Peru, até Cuzco. Ela
corta a Cordilheira dos Andes. Uma estrada dificílima. E a estrada está lá, construída, e começou depois da BR-364.
É isso que não entendo. O pior é que lá no Acre,
no meu Estado, se você fala dessa estrada, você já
passa a ser tachado como inimigo da estrada, você já
passa a ser tachado como uma pessoa que é contra
a estrada, o que não é verdadeiro. Não somos contra
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a estrada. O que nós queremos é a estrada, porque
sabemos que foi gasto um montante de recurso muito
grande, mas muito grande mesmo.
Eu conversava com o Deputado Federal Flaviano
Melo, que inclusive já fez requerimento no sentido de
que possamos ter essa informação. Se esse requerimento não for suficiente faremos mais alguns.
Segundo o General, ele já teve mais de dez conversas com o Governador Sebastião Viana para encontrar uma alternativa, um meio de concluir nossa estrada. O General falava de novas tecnologias, com que
hoje podemos contar, falava do túnel da chuva, em que
se pode construir no inverno. Hoje, a tecnologia está
avançada. Não existe estrada difícil, não existe estrada impossível, não existe. Existem estradas diferentes
de outras. Mas não podemos aceitar esse argumento,
depois do montante de recursos gastos nessa estrada
e aquele povo do Juruá, o povo daquela região não ter
uma estrada digna.
Agora, o que me chamou a atenção – gostei muito das palavras do General Fraxe – é que, de maneira
alguma, o DNIT vai receber obra mal feita, o que nos
tranquiliza, porque esse é o sonho de todo acriano.
Não podemos prever se teremos governos generosos,
como tivemos agora, tenho que reconhecer. O Presidente Fernando Henrique ajudou, o Governador Jorge
Viana reconheceu isso de público...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – ...
assim como o governo Lula. Não tenho palavras para
agradecer pelos investimentos que foram feitos em nosso Estado. A Presidenta Dilma tem investido em nosso
Estado e esteve lá. E eu fico pensando como explicar
para a Presidente Dilma essa performance dela no País
e lá no Acre. A prova foi a eleição. A Presidente Dilma
perdeu no primeiro e no segundo turnos. Falta alguma
coisa, e penso que o que falta é a Presidente Dilma
chamar para si a responsabilidade da nossa BR-364,
colocar ali a cara do Governo Federal.
Gostei muito quando o General Fraxe disse: “Senador, nós vamos construir essa estrada porque, como
eu conheço a Amazônia, nós sabemos da importância
que tem essa estrada para a sua região, para o seu
Estado”. E disse mais, que tem um livro de multas
debaixo do braço. Perguntei a ele como será quando
ele chegar ao Acre com esse livro de multas e multar
as empresas que, de forma inadequada, construíram
aquela estrada, e ele afirmou que vai jogar duro, vai
jogar pesado. Vai receber mais uma vez o Governador Tião Viana. Ele precisa receber o Governador Tião
Viana para responder as perguntas que eu lhe fiz e
farei por escrito.
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Agora, o que me preocupou na fala do Senador
Jorge Viana, que estava na Comissão, é que ele disse
que há um monte de parasitas que tentam atrapalhar a
construção da estrada. Ora, como seria importante que
o ex-Governador e hoje Senador da República Jorge
Viana revelasse quem são os parasitas, até para que
possamos tornar público quem são os parasitas que
atrapalham essa estrada – ou parasita, pode ter sido
um adjetivo que ele usou –, os homens, as pessoas
que estão atrapalhando essa estrada.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– Falou-se lá em Ministério Público Federal, Tribunal
de Contas da União. Tem que dizer quem é que está
atrapalhando. As pessoas que estão atrapalhando a
realização desse sonho dos acrianos têm que ser responsabilizadas. É o Tribunal de Contas da União? É o
DNIT que está atrapalhando? É o Governo Federal?
Só um pouquinho, Senador Sérgio.
É o Governo Federal que está atrapalhando?
Tenho certeza de que não é. Ou é o Governo do Estado? Ou é o Deracre, que tocava essas obras? Até
porque as obras foram passadas para o Estado. São
as empreiteiras? Foram as licitações? Tem que dizer
quem são esses parasitas, porque, quando se generaliza, fica ruim. Eu fiquei até preocupado quando foi
dito isso, porque pode estar acusando o pessoal do
DNIT também.
Concedo um aparte ao Senador Sérgio.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Sérgio Petecão, acho que foi muito prudente e importante a vinda do Diretor do DNIT, o General Fraxe, aqui no Senado Federal, atendendo a um
convite da Comissão de Infraestrutura. Não tive oportunidade de estar lá por conta de outras comissões, mas
eu gostaria de fazer uma reflexão incluindo o Acre, que
é a porta de entrada para a América Central. O Acre
é a porta de entrada para a Bolívia. A rodovia ou as
estradas vão passar pelo Acre para ligar ao Pacífico.
É importantíssima essa infraestrutura viária, rodoviária
no Acre. O Brasil está planejando um país e buscando a construção de estradas por todos os Estados. Eu
tenho viajado bastante pelo Brasil, inclusive de carro.
Recentemente, conversei com a Senadora Ana Amélia e ela disse que foi até o Acre e, do Acre, fez uma
viagem por alguns países da América do Sul. Então,
veja só a importância disso. Quero congratular V. Exª
e parabenizar pelo seu pronunciamento em favor da
otimização e da realização de uma estrada que eu sei
que não é só para o povo acreano, mas para todo o
Brasil. Parabéns.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– Agradeço o aparte do Senador Sérgio Souza. Conversei com a Senadora também. Ela voltou empolgada
pelas belezas das cordilheiras. É verdade. Ela não teve
o desprazer de viajar pela BR-364 no sentido Cruzeiro do Sul. Ela pegou a BR-317 e a Transoceânica, em
território peruano. A estrada está novinha. Aquilo que
eu disse: é uma estrada que, com certeza, as empreiteiras que construíram em território boliviano tiveram
muitas dificuldades, porque corta as cordilheiras. Eles
construíram a mais de 3.000 metros! Se para andar
já é difícil...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Já concluo, Senador Paim.
Imagine para construir uma estrada daquela. E
está lá a estrada e muito bem feita.
O que me preocupa é que eu conversava com
alguns empresários lá de Cruzeiro do Sul, e criou-se a
expectativa de que a estrada sairia o mais rápido possível. Quantas inaugurações já houve dessa estrada?
Perdi as contas. E os empresários desativaram suas
estruturas. Antigamente, as mercadorias vinham para
Cruzeiro do Sul por intermédio de grandes balsas, que
as traziam por um frete baixo. Hoje, pelas condições
precárias em que está a estrada, só estão liberados
caminhões com até oito toneladas. A estrada novinha
e só podem passar caminhões com oito toneladas.
E aí? Lógico que os empresários, os comerciantes de Cruzeiro do Sul estão pagando um frete caro. O
povo de lá, com certeza, está pagando uma mercadoria mais cara. Então, precisamos dar uma satisfação
a essa população.
Fica aqui meu agradecimento ao General Jorge
Ernesto Pinto Fraxe, Diretor do DNIT, pela bela exposição no dia de hoje. Mostrou segurança, mostrou
firmeza e, acima de tudo, mostrou um compromisso
muito grande com este País.
Também lamento aqui, para finalizar... As coisas
ruins ninguém deveria fazer, mas vou fazer porque, se
não registrar... Até porque as pessoas ficam... Ontem, o
Governador Tião Viana (Sebastião Viana), desesperado,
foi a um canal de televisão e me acusou, me chamou...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
... de “assaltante da democracia”. E olha que ele não
é a pessoa mais adequada para falar em democracia.
A forma como ele conduz nosso Estado, a forma como
trata seus adversários políticos... Ele me acusou de
“assaltante da democracia” por conta de uma relação,
de uma decisão interna do PSB. O Líder maior do PSB
do Acre deu um basta! O PSB do Acre não vai mais
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ficar debaixo das ordens do Governador Sebastião
Viana. Eles têm um candidato a Presidente. Eles vão
trilhar o caminho deles. Aquelas pessoas que não trilharem o caminho do candidato deles é porque não
eram do partido.
E aí, como se eu... É verdade, eu tenho relação...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – ...
com o Senador Rollemberg, eu tenho excelente relação. Quando Deputado Federal, participava do mesmo Bloco do PSB lá na Câmara. Hoje, gozo, graças a
Deus, da amizade do Governador Eduardo Campos.
E o Governador disse-me: “Olha, o PSB do Acre não
vai mais ficar sob a guarita do PT do Acre, ele vai ter
luz própria”.
E o Governador, como sempre tem de arrumar
um culpado, ele acha que eu fui o culpado de o PSB
sair de baixo da saia dele. Então, é lamentável, porque, quando isso parte de um governador, chamar de
assaltante, é muito ruim. Até porque ele, que esteve
nesta Casa, foi Senador, deveria dar um bom exemplo. Mostrou total desequilíbrio. Como nós já estamos
acostumados lá no Acre, essa é apenas mais uma do
Sebastião, tentando impor, a duras penas, as suas
regras do jogo.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Como nós não temos medo, fomos eleitos pelo povo
do Acre, estou aqui para defender os interesses do
Acre. Todos os projetos que forem do interesse do Acre
eu estarei votando. Tenho dito, já tive oportunidade de
dizer pessoalmente à Presidente Dilma: conte comigo para lhe ajudar. O que for de interesse do povo do
Acre, pode ter certeza, eu vou votar.
E vou fazer mais, vou estar aqui em todas as
ações. Não sou convidado para as ações do Governo
Federal no meu Estado, mas em todas as ações do
Governo Federal que levarem benefício para o meu
Estado eu vou estar aqui, nesta tribuna, agradecendo,
porque a Presidente Dilma não merece pagar o preço
de algumas coisas erradas que acontecem lá, como
pagou na eleição passada. Ela não merece!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Este foi o Senador Sérgio Petecão.
Quero registrar a presença conosco aqui, da
cidade de Embu-Guaçu, São Paulo, do Vereador do
PMDB Duda da Prefeitura e do Vereador do PT Sandro Social. Sejam bem-vindos!
Passamos de imediato a palavra ao Senador Sérgio Souza e, em seguida, à Senadora Angela Portela.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senadora Ângela Portela, vou falar bem menos.
Sr. Presidente, meu caro amigo Paim, Senador
pelo PT do Rio Grande do Sul, venho hoje à tribuna
para fazer uma análise sobre alguns blocos econômicos, especialmente sobre o BRICS, porque, nos próximos dias 26 e 27 do mês de março, será realizada,
na cidade de Durban, na África do Sul, a 5ª Cúpula
dos países do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul. Trata-se de algo muito significativo se
imaginarmos que, há mais de dez anos, era impensável a constituição de um bloco entre países de vários
continentes longínquos. A gente imagina blocos econômicos dentro de um mesmo continente, quando, no
máximo, num continente muito próximo. Trata-se de
algo muito significativo, se imaginarmos a importância,
hoje, que têm o BRICS.
Quando em 2001, o economista-chefe da Goldman Sachs criou a sigla BRICS para identificar economias atraentes ao investimento estrangeiro, ninguém
poderia imaginar que, passado pouco mais de uma
década, a ideia se transformaria em mecanismo de
articulação entre os governos do Brasil, Rússia, Índia
e China.
O conceito original expressava, Sr. Presidente,
a existência de quatro países que, individualmente,
tinham características que lhes permitiam ser considerados em conjunto. Entretanto, em setembro de
2006, uma reunião de chanceleres dos quatro países,
organizada à margem da 61ª Assembleia-Geral das
Nações Unidas, ultrapassou o conceito e iniciou uma
nova etapa de cooperação entre essas nações. Desde
então, o BRICS, como agrupamento, foi incorporado à
política externa do Brasil, Rússia, Índia, China, e tem
sido utilizado como mecanismo de ressonância às aspirações convergentes do bloco.
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Srªs
e Srs. Senadores, há quase 70 anos, quando os
vencedores do confronto definiram uma nova ordem
global e, sobretudo, a sua governança, o mundo experimentou grandes e significativas mudanças políticas e econômicas. Nesse contexto, parece bastante
lógico que tais mudanças sejam discutidas e consideradas para a redefinição do papel das nações na
geopolítica mundial.
O Brasil e os demais países do BRICS possuem
um peso muito maior no comércio e na riqueza do
Planeta hoje do que no meio do século passado e,
por isso, almejam ter maior participação, Sr. Presidente. E essa é uma luta constante de o Brasil, por
exemplo, ter um assento permanente no Conselho
de Segurança.
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Então, os países buscam preencher alguns espaços, porque, de fato, isso denota sua grandeza.
A realidade econômica de alguns países, hoje,
é totalmente diferente da dos países da década de 50
do século passado e querem esses países participar
das grandes discussões mundiais.
É inegável que o BRICS possui grandes diferenças entre os seus membros, de ordem política, econômica e cultural, e, por vezes, interesses divergentes em
pontos específicos, mas a pergunta é, Sr. Presidente:
qual bloco ou organização de países, no mundo, goza
da unanimidade de seus membros?
Penso que nenhum. Nem mesmo a União Europeia ou a Otan estão livres de divergências internas.
Importa, portanto, que as convergências representem
ganhos superiores aos eventuais conflitos e que a atuação conjunta em temas de interesse comum possa
antecipar e viabilizar conquistas e resultados positivos
para esses países.
Atualmente, é possível constatar resultados palpáveis nos temas relacionados às reformas do sistema
financeiro mundial.
A atuação do BRICS, senhoras e senhores, dentro do FMI, por exemplo, tem sido, evidentemente, coordenada e já ultrapassa os temas de convergência
natural, o que evidencia capacidade de acomodação
de interesses em prol da posição do bloco.
Temos um posicionamento uniforme em relação
à necessidade de redefinição da governança global
em assuntos econômicos.
Ouso afirmar que a criação e o fortalecimento
do G20 como fórum de discussão econômica mundial,
substituindo, inclusive, o antigo G8 em importância,
passa, seguramente, pela existência do BRICS. Nada
mais natural, Srªs e Srs. Senadores, afinal, o peso econômico do bloco é inegável, Senador Armando Monteiro.
Entre 2003 e 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em
2003, o BRICS respondia por 9% do PIB mundial. Seis
anos depois, em 2009, o valor aumentou para 14%. No
seguinte, o PIB conjunto dos cinco países, já incluindo
a África do Sul, totalizou US$11 trilhões, ou seja, 18%
da economia global estão nesses cinco países.
Considerando o PIB pela paridade do poder de
compra, esse índice é ainda maior, Sr. Presidente,
US$19 trilhões, ou seja, 25% de todas as riquezas do
Planeta estão nesses cinco países, considerado como
um bloco econômico, o BRICS – Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul.
Isso sem falar no fato de juntos o BRICS possuírem 2,9 bilhões de habitantes, ou seja, 42% de toda
a população mundial.
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É evidente e clara, Sr. Presidente, a importância
crescente dessas cinco economias no cenário internacional. Situação que foi reforçada sobremaneira
depois da crise financeira de 2008, cujos efeitos negativos foram mais intensos nos países mais ricos e
menos intensos nesses países considerados um bloco
chamado BRICS.
Em 2009, foi realizada a primeira cúpula do BRICS
na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia. Dois anos depois, por ocasião da III Cúpula, em Sanya, na China,
a África do Sul passou a integrar o bloco, no ano de
2011, que adotou então a sigla BRICS, colocando o
S de África do Sul.
Nestes quase cinco anos de cúpula, embora
mantenha ainda um caráter informal, é inegável a
ampliação da interação entre os membros do BRICS
e a elevação do grau de institucionalização do bloco.
Já se observam, por exemplo, Sr. Presidente – e
isto é salutar –, movimentos de coordenação entre os
países através de declarações, ações convergentes e
similaridades de comportamento.
O tema da mudança da ordem mundial, associado ao pleito do grupo por transformações correspondentes na governança internacional, perpassa todas
as cúpulas do grupo BRICS.
Aliás, é importante reconhecer que as cúpulas
têm colaborado para que, além das naturais convergências nas reformas do sistema financeiro internacional, novas frentes de cooperação sejam descobertas
e passem a ser trabalhadas.
Agora estamos diante da 5ª Cúpula do BRICS,
que se inicia na próxima semana no continente africano, o que certamente contribuirá para ampliarmos
ainda mais a agenda do bloco.
A cúpula ocorre num momento de grandes debates mundiais, alguns deles de grande preocupação
para a comunidade internacional, como a crise da Síria
ou mesmo a polêmica envolvendo os testes nucleares
na Coreia do Norte.
E talvez seja uma oportunidade, Sr. Presidente,
ímpar para demonstrar que o BRICS pode ser mais
do que um bloco que discute questões econômicas
e possamos debater e apresentar novos caminhos e
soluções para a convivência pacífica e harmônica de
todos os países do Planeta.
Sabe-se que em Durban, os países do BRICS
intensificarão o debate em torno da criação de um
banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas internacionais. Dois passos fundamentais para o
fortalecimento do bloco, um fundo de reservas internacionais e um banco de desenvolvimento. Essa será
a agenda principal dos temas que serão discutidos no
5º encontro desses países cuja sigla é BRICS.
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Srªs e Srs. Senadores, somos a sexta maior economia do Planeta. Este é o Brasil de hoje, um País com
quase 200 milhões de habitantes, cujas perspectivas
de futuro são bastante favoráveis. Queremos ser uma
Nação, Sr. Presidente, efetivamente desenvolvida. E
nada mais justo, portanto, que simultaneamente almejemos uma posição mais expressiva e mais condizente
com a nossa realidade no cenário internacional.
Esta é uma agenda comum a todos os BRICS:
ultrapassar a condição de nação emergente e atingir o
patamar de país desenvolvido, inserido nas principais
discussões mundiais.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, entendo ser tão
importante tornar o bloco cada vez mais coeso e procurar e exaltar as convergências possíveis que atendam aos interesses desse grupo.
Vejo com grande satisfação a realização da 5ª
Cúpula do BRICS, e torço para que os resultados sejam os melhores possíveis e para que tenhamos uma
agenda ainda mais positiva para 2014, quando o Brasil
sediará 6ª Cúpula do BRICS.
Sr. Presidente, tenho feito algumas reflexões acerca da importância do Brasil. Tenho como bandeira de
mandato a diminuição do custo Brasil e tenho refletido
isso por vezes nas comissões desta Casa e também
na tribuna do Senado Federal, manifestando que é
inadmissível convivermos com produtos fabricados no
Brasil ou vindos de outros países, que são vendidos
ao consumidor, por vezes, mais caros do que aqueles
consumidos na Europa ou nos Estados Unidos.
Não tenho dúvida de que o Brasil precisa otimizar
os modais de transportes, diminuir a burocracia, estirpar a corrupção, ser mais eficiente. Mas também faço
a reflexão de que o Brasil precisa não só resolver os
seus problemas internos, mas também ocupar o seu
espaço no cenário mundial.
Nós temos de mostrar ao mundo que o Brasil é
um país de respeito e que não somos somente a sexta
maior economia do mundo, mas altamente eficientes.
Precisamos ocupar os espaços dentro das principais
organizações mundiais, para fazermos ali valer o nosso valor, o nosso tamanho, a nossa expressão nesse
cenário.
Eram essas as considerações de hoje, Sr. Presidente.
Agradeço a todos, desejando uma boa noite a
quem nos assiste pela TV Senado, a quem nos escuta
pela Rádio Senado.
Uma boa noite a todas as Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Sérgio Souza.
De imediato, passamos a palavra à Senadora
Angela Portela.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores,
Srª Senadora, eu trouxe um tema que está na pauta da
semana, que está na pauta do dia, que é a discussão
do Fundo de Participação dos Estados.
Houve, na semana passada, uma ampla mobilização de governadores dos Estados junto à Câmara e
ao Senado Federal, para que seja colocada em pauta
a votação de temas que são de grande interesse dos
Estados brasileiros, temas que envolvem questões
relacionadas ao Pacto Federativo.
E eu queria falar especificamente dos critérios
de distribuição do Fundo de Participação dos Estados.
Ontem, por falta de acordo entre nós, aqui no
Senado, a votação dos novos critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados acabou sendo
adiada, mas o debate continua.
Hoje, tivemos reunião – membros da Bancada de
Roraima, do Amapá, do Acre – com o Relator, Senador
Walter Pinheiro, para que juntos possamos encontrar
uma maneira de assegurar que esses Estados, esses
ex-Territórios não sejam prejudicados com esse novo
modelo de partilha do FPE.
O Senador Walter Pinheiro, com muita boa vontade, está discutindo conosco, com a nossa equipe, a
possibilidade de encontrar um modelo de distribuição
que assegure aquilo que foi previsto na Constituição
para o Fundo de Participação dos Estados – FPE, que
é a busca da redução das desigualdades regionais
entre os Estados brasileiros.
Assim como se mantém muito forte a inquietação
de todos os Senadores, principalmente dos Estados
do Norte, pois, como sabemos, determinar forma de
distribuição do FPE é uma tarefa legislativa bem complexa, no âmbito deste Senado, os interesses dos Entes federados são quase sempre díspares, refletindo
a realidade de um País marcado por fortes desequilíbrios regionais e por um ritmo de desenvolvimento
socioeconômico igualmente diferenciado entre os Estados brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Angela Portela, me permita dizer que, no
meu discurso, eu falei dessa situação dos Estados do
Norte e disse que, na Região Sul, só o Rio Grande do
Sul perdia. Mas fiz o destaque. E V. Exª está coberta
de razão. Também tive um diálogo com o nosso querido Walter Pinheiro, e ele disse que estava preocupado
em buscar uma solução tanto para o Rio Grande do
Sul, quanto para os Estados do Norte.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Como para os Estados de Roraima, Acre, Rondônia
e Amapá.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns pelo seu pronunciamento.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Nós estamos extremamente preocupados porque
esses Estados não podem abrir mão dos recursos repassados por esses fundos.
No Estado de Roraima, 75% das receitas vêm
do Fundo de Participação do Estado. Então, queremos
encontrar uma fórmula, um modelo que não prejudique
esses Estados menos desenvolvidos.
Mas compreendo que a análise do Pacto Federativo deve desenhar novas regras para o FPE, da distribuição dos royalties do petróleo, e do setor mineral,
entre outras questões cruciais para o País. É a tal discussão dos temas que envolve a Federação.
Dessas discussões depende, com frequência, a
viabilidade de muitos Estados brasileiros, mas nenhuma
delas é tão premente quanto a que envolve o Fundo
de Participação dos Estados, principalmente para os
Estados da Região Norte e Centro-Oeste.
Não poderia concordar com propostas até então
apresentadas, cujas linhas de raciocínio em que se assentam trariam sérios prejuízos aos Estados do Norte.
Essas propostas, em geral, retiram do meu Estado participação relativa do montante da Federação.
E isso não podemos admitir.
Os percentuais propostos diminuiriam, drasticamente, ao longo dos anos, tendo como meta atingir
2,15%, conforme última proposta formulada e apresentada aqui ontem. Nesse percurso, Roraima chegaria, em 2017, a 2,46%, quando o percentual atual é
de 2,48%. Quer dizer, claramente mostra uma perda
nos repasses.
Não obstante o crescimento absoluto do montante – e, neste caso, considerando-se o crescimento
do bolo federativo –, existem, de fato, perdas para Roraima, na proposta em discussão apresentada ontem.
Esse é um fato.
No anexo dessa proposta que demonstra a evolução do rateio do FPE, Estados próximos de nós em
arrecadação, pelo modelo vigente, apresentam uma
evolução mais expressiva no montante distribuído, em
bilhões de reais.
Roraima, por exemplo, que, em 2012, apresentava R$1,5 bilhão, chegaria, em 2017, com R$2 bilhões, enquanto outros Estados teriam aumento bem
maior, avolumando o hiato entre membros federados.
Haveria, grosso modo, decréscimo dos percentuais
relativos a Roraima.
A exemplo de outros Estados da Região Norte,
Roraima tem base tributária mais estreita. Logo, tem o
FPE como principal fonte de recursos e, assim sendo,
não pode dele prescindir. Nós somos o menor PIB entre

630

11632 Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

os Estados brasileiros. Esse Fundo é de fundamental
importância para a sobrevivência de nosso Estado.
Atualmente, os Estados das Regiões Sul e Sudeste recebem juntos 15% dos repasses. Os representantes das Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que
ficam com os outros 85%, são os que mais dependem
dos recursos, sem dúvida nenhuma.
Nesse contexto, quando do exame de novas
regras para tão importante recurso, devemos ter em
mente alguns conceitos básicos a respeito desse instrumento de redistribuição de renda, vital ao combate
às desigualdades regionais.
Como sabemos, o objetivo da Constituição Federal, ao estabelecer esse mecanismo de transferência
de recursos, é equalizar a capacidade financeira dos
Estados que têm menores condições de arrecadar impostos com a dos Estados que contam com atividade
econômica mais intensa e, em consequência, maior
possibilidade de gerar receitas próprias.
Em 2010, o STF declarou inconstitucionais os coeficientes fixos de rateio contidos na Lei Complementar
nº 62/1989 e estabeleceu o prazo de 31 de dezembro
de 2012 para este Congresso Nacional elaborar uma
nova norma legal.
A determinação do Supremo Tribunal Federal não
foi cumprida ainda. Por isso se torna imprescindível
discutirmos e votarmos um novo desenho do Fundo
de Participação dos Estados.
Criado em 1967, com o objetivo de redistribuir a
renda e promover o equilíbrio socioeconômico entre
os Estados brasileiros, esse novo desenho do FPE
não pode afastar-se do objetivo que consiste na razão
de ser do próprio Fundo: a equalização da capacidade tributária, gerando maior equidade entre os entes
federados.
Esta é uma meta que, em qualquer modelo que
possa ser criado para fazer os ajustes e definir a partilha
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados,
nunca pode ser esquecida: o combate às desigualdades regionais, razão pela qual foi criado. Então, esta
premissa tem que ser mantida: aqueles Estados que
precisam mais do FPE obviamente precisam manter
um número maior, precisam de um percentual maior
de recursos.
Então, Sr. Presidente, eu queria aqui manifestar
claramente a nossa grande preocupação com a proposta que está sendo elaborada e que será votada em
breve, aqui neste Senado Federal.
Mas eu gostaria também, Sr. Presidente, de falar
da nossa alegria, do nosso contentamento por ter sido
aprovada hoje, aqui no Senado Federal, a Proposta
de Resolução nº 2, que cria a Procuradoria Especial
da Mulher no Senado Federal. A exemplo do que já
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existe na Câmara dos Deputados, nós aprovamos
aqui no Senado Federal, aqui no plenário do Senado,
já tendo passado antes pela CCJ, o projeto da Senadora Grazziotin.
Entre as competências da Procuradoria Especial
da Mulher, Sr. Presidente, estão as seguintes: zelar
pela defesa dos direitos das mulheres; incentivar a
participação dos parlamentares em suas ações; participações nos trabalhos legislativos e na administração
do Senado Federal. Está também, entre as atribuições
da Procuradoria Especial da Mulher, receber, examinar
e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias
de violência e discriminação contra a mulher; sugerir,
fiscalizar e acompanhar a execução de programas do
Governo Federal que visem à promoção da igualdade
de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias nos âmbitos regional e nacional. Também está entre suas atribuições
cooperar com organismos nacionais e internacionais,
públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres.
Então, nós queríamos aqui agradecer ao Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros; à CCJ, à
Senadora Vanessa Grazziotin, a todos os Senadores
e Senadoras que se sensibilizaram e compreenderam
a importância da aprovação dessa Procuradoria Especial da Mulher.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senadora Angela Portela!
Amanhã, nós, da Bancada do Rio Grande do Sul,
teremos uma conversa com o Senador Walter Pinheiro. E vamos torcer para que haja um novo desenho
para os Estados do Norte e, no caso específico, para
o Rio Grande do Sul, que já recebia pouco e passou
a receber menos ainda. Mas acredito que a gente há
de construir, pela sensibilidade do nosso querido Walter Pinheiro, Senador Relator da matéria, um grande
entendimento.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Certamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 115, de 2013, da
Liderança do PMDB, comunicando o desligamento do
Senador Casildo Maldaner das Comissões de Direitos
Humanos e Legislação Participativa; e de Modernização do Código de Defesa do Consumidor.
É o seguinte o Ofício:
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OF. GLPMDB nº 115/2013
Brasília, 13 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Casildo Maldaner, solicitou seu
desligamento da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do Consumidor.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Laercio Oliveira, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 589, de 2012, conforme o Ofício S/Nº, de 2013,
subscrito pela Líder do Partido Trabalhista do Brasil
(PTdoB), com a concordância do Líder do PR, na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. n° /2013-PTdoB
Brasília, 12 de maço de 2013
Assunto: Indicação de Membro Suplente da Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR/SE)
como membro suplente na Comissão Mista destinada
a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
n° 589 de 2013, que “Dispõe sobre o parcelamento de
débitos juntos a Fazenda Nacional relativos as contribuições previdenciárias de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
Respeitosamente, – Deputada Rosinha da Adefal, Líder do PTdoB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2013 (nº
571/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha sobre Cooperação em Matéria de Defesa,
assinado em Berlim, em 8 de novembro de 2010.
É o seguinte o Projeto:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2013
(Nº 571/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha
sobre Cooperação em Matéria de Defesa,
assinado em Berlim, em 8 de novembro
de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Federal da Alemanha sobre Cooperação
em Matéria de Defesa, assinado em Berlim, em 2 de
novembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE DEFESA
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Federal da Alemanha
(doravante denominados “as Partes”),
Buscando contribuir para a paz e a segurança
internacional;
Desejando fortalecer as várias formas de cooperação de defesa entre as Partes, tendo como base a
reciprocidade e o interesse mútuo;
Acordam o seguinte:
Artigo I
Áreas de Cooperação
(1) A cooperação entre as Partes poderá incluir:
1. assuntos relacionados à política de defesa,
bem como o treinamento e operações militares;
2. pesquisa e desenvolvimento, aquisição de
produtos e serviços de defesa, bem como apoio
logístico;
3. assessoramento em equipamentos de defesa;
4. compartilhamento de conhecimentos e experiências nas áreas da ciência e tecnologia;
5. intercâmbio de informações relacionadas a
assuntos de segurança internacional;
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6. compartilhamento de experiências sobre questões relacionadas à prevenção de conflitos internacionais e a operações de gerenciamento
de crises; e
7. outras áreas correspondentes no domínio da
defesa que possam ser de interesse mútuo para
as Partes.
(2) A cooperação será conduzida pelos princípios
de igualdade, reciprocidade e interesse mútuo e será
implementada em conformidade com a legislação nacional e com as obrigações internacionais de cada Parte.
Artigo 2
Atividades e Métodos de Cooperação
A cooperação entre as Partes poderá ser realizada mediante as seguintes atividades:
1. intercâmbio de visitas de delegações de representantes civis e militares de alto nível;
2. visitas mútuas a instituições militares ou de
defesa;
3. intercâmbio de instrutores e alunos entre instituições de treinamento militar relacionadas;
4. participação mútua de membros das Forças
Armadas em eventos culturais e desportivos; e
5. intercâmbio de informações sobre projetos de
desenvolvimento relacionados à tecnologia militar
e a sistemas de defesa
Artigo 3
Respeito à Carta das Nações Unidas
Na execução das atividades de cooperação no
âmbito do presente Acordo, as Partes comprometem-se a respeitar os princípios e as finalidades da Carta
das Nações Unidas, que incluem igualdade soberana
dos Estados, integridade e inviolabilidade territorial,
bem como não intervenção nos assuntos internos de
outros Estados.
Artigo 4
Finanças
(1) Todas as atividades desenvolvidas no âmbito deste Acordo estarão sujeitas à disponibilidade de
recursos financeiros.
(2) A não ser que seja acordado de forma contrária, cada Parte será responsável por todas as despesas contraídas por seu pessoal.
(3) Serviços prestados por uma Parte à outra
Parte, por ocasião da implementação deste Acordo,
serão indenizados à Parte prestadora dos serviços
em conformidade com entendimentos específicos entre as Partes.
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Artigo 5
Proteção da Informação Sigilosa
Todas as atividades de implementação do presente Acordo serão realizadas em conformidade com os
acordos bilaterais pertinentes sobre a proteção mútua
da informação sigilosa.
Artigo 6
Protocolos Complementares/Mecanismos
de Implementação/Emendas
(1) Com o consentimento de ambas as Partes,
protocolos complementares a este Acordo poderão
ser assinados em áreas específicas de cooperação
no domínio de defesa.
(2) Mecanismos relativos à implementação deste Acordo ou de seus protocolos complementares
poderão ser desenvolvidos e celebrados pelas autoridades competentes das Partes. Tais mecanismos de
implementação deverão estar restritos aos temas do
presente Acordo e deverão ser consistentes com as
respectivas legislações das Partes.
(3) Este Acordo poderá ser emendado com o
consentimento mútuo das Partes, por via diplomática.
Artigo 7
Solução de Controvérsias
Qualquer controvérsia que se origine da interpretação ou implementação deste Acordo será solucionada mediante negociação direta entre as Partes,
por via diplomática
Artigo 8
Entrada em vigor
O presente Acordo entrará em vigor no trigésimo
(30º) dia após a data de recebimento da notificação,
por escrito e por via diplomática, pela qual o Governo
da República Federativa do Brasil informa o Governo
da República da Alemanha de que foram cumpridos
seus requisitos legais internos, necessários à entrada
em vigor deste Acordo.
Artigo 9
Denúncia
(1) Qualquer Parte poderá, a qualquer momento,
notificar a outra, por escrito e por via da sua decisão
de denunciar o presente Acordo.
(2) A denúncia produzirá efeito noventa (90) dias
após a data de notificação e não afetará programas e
atividades em curso no âmbito do presente Acordo, a
menos que as Partes decidam de outro modo.
(3) As obrigações das Partes relativas a assuntos Financeiros e proteção da informação sigilosa,
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conforme estabelecido nos Artigos 4 e 5, continuarão
a ser aplicáveis, não obstante o término deste Acordo.
Em fé do que, os plenipotenciários, devidamente
autorizados por seus respectivos Governos, assinaram
este Acordo.
Feito em Berlim, ao 8 dia de novembro de 2010,
em dois originais, nos idiomas português, alemão e
inglês, sendo todos os textos autênticos. Em caso de
divergência na interpretação dos textos em português
e alemão, o texto em inglês prevalecerá.

MENSAGEM Nº 68
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado das Relações Exteriores, interino,
e da Defesa, o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação em
Matéria de Defesa, assinado em Berlim, em 8 de novembro de 2010.
Brasília, 1º de março de 2012. – Dilma Rousseff.
EMI nº 106 MRE/MD
Brasília, 3 de março de 2011
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência, para posterior envio ao Congresso Nacional, o anexo Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha sobre Cooperação em Matéria de Defesa,
assinado em Berlim, em 8 de novembro de 2010, pelo
Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelos Ministros da
Defesa, Karl-Theodor Zu Guttembêrg e da Economia,
Rainer Brüderle, da República Federal da Alemanha.
2. O referido acordo tem como propósito promover
a cooperação em assuntos relativos à defesa, especialmente nas áreas de política de defesa, pesquisa e
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desenvolvimento militares, apoio logístico e aquisição
de produtos e serviços; o assessoramento em tecnologia militar; o intercâmbio de experiências e conhecimentos em assuntos relacionados à defesa; educação
e treinamento militar; e cooperação em outras áreas
de interesse mútuo no campo da defesa.
3. O Ministério da Defesa e das Relações Exteriores conduziram as negociações do Acordo em tela
e, em cumprimento do disposto no Decreto nº 4.176,
de 28 de março de 2002, acordaram seu texto final
em reunião de coordenação realizada em 25 de outubro de 2010.
4. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Congresso Nacional,
em conformidade com o artigo 49, inciso I, combinado
com o artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de
Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do
Acordo.
Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira,
Celso Luiz Nunes Amorim.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 32, 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.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 32, de 2013,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 25, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 32/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 20 de março de 2013
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Substitutivo, de autoria do Senador Jorge Viana, ao Projeto de
Lei do Senado nº 25, de 2011, de autoria do Senador
Lindbergh Farias, que “Altera a Lei nº 12.340 de 1º de
dezembro de 2010, para dispor sobre a cooperação
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federativa no âmbito da Defesa Civil e prever a formação da Força Nacional de Defesa Civil”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 32, de 2013, a
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA,
desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força/PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício GSRR nº 43/2013
Brasília-DF, 20 de março de 2013
Assunto: Comunica que passa a integrar o bloco de
apoio ao governo
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 61 do Regimento Interno,
comunicamos a Vossa Excelência que o PSOL passa
a integrar o bloco de apoio ao Governo a partir desta
data. – Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL
– Senador Wellington Dias, Líder do Bloco de Apoio
ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB).
Of. nº 15/2013 – CI/PRES
Brasília, 20 de março de 2013

Of. CDJEM nº 15/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa
Excelência que o Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes, em sua 1ª reunião de 2013, ocorrida hoje,
elegeu para a Presidência e a Vice-Presidência os
Senadores Armando Monteiro e Cyro Miranda, respectivamente.
Comunico que nessa mesma reunião o Colegiado, após apreciar os 17 (dezessete) currículos com indicações ao Prêmio, escolheu as três personalidades
que serão agraciadas com o Diploma José Ermírio de
Moraes, a saber:
Francisco Ivens de Sá Dias Branco;
José Alexandre dos Santos; e
Robson Braga de Andrade.
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência a expressão do meu apreço e distinta consideração. – Senador Armado Monteiro, Presidente do
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
Of. nº 68/2013-BLUFOR
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Antonio Carlos Rodrigues passa a não integrar

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a designação dos Senadores Vital do Rêgo e
João Costa para comporem como membros titulares a
Subcomissão Temporária Sobre a Aviação Civil. Segue
abaixo quadro da composição consolidada.
SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE
A AVIAÇÃO CIVIL
TITULARES

SUPLENTES

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT, PDT, PSB, PCdoB, PRB)
Walter Pinheiro
João Costa

1. José Pimentel
2. Delcídio do Amaral

BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA
(PMDB, PP, PSD, PV)
Vital do Rêgo
Eduardo Braga

1. Ivo Cassol
2. Vago

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
(PSDB/DEM)
Flexa Ribeiro

1. Lúcia Vânia

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado Bernardo
Santana de Vasconcellos, como membro titular, em
substituição ao Deputado Anthony Garotinho, para
integrar a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme o Ofício nº 126, de
2013, da Liderança do PR, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 126/2013 – Bloco
Brasília, 16 de março de 2013
Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de
Vasconcellos (PR/MG) para membro titular em substituição ao Deputado Anthony Garotinho (PR/RJ) na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 89, DE 2013
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Nordeste do Pará-UFNORPA, com sede no Município de Capanema, por desmembramento da Universidade
Federal do Pará –UFPA, e da Universidade
Federal Rural da Amazônia- UFRA.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Universidade Federal do Nordeste do Pará- UFNORPA, com sede no Município de Capanema, Estado do
Pará, por desmembramento da Universidade Federal
do Pará – UFPA, e da Universidade Federal Rural da
Amazônia – UFRA.
Art. 2º A UFNORPA terá por objetivo ministrar
ensino superior, desenvolver pesquisa e promover a
extensão universitária, atuando nas diversas áreas do
conhecimento, em especial no Turismo, no Direito, na
Agronomia, na Engenharia e na Medicina.
Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UFNORPA serão definidas segundo
seu estatuto e as normas legais pertinentes, obser-
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vado o princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, a:
I – criar os cargos, funções e empregos indispensáveis ao funcionamento da UFNORPA;
II – transferir saldos orçamentários da UFPA e
UFRA para a UFNORPA, observadas as mesmas
atividades, projetos e operações especiais, com
as respectivas categorias econômicas e grupos
de despesa previstos na lei orçamentária;
III – praticar os demais atos necessários à efetivação do disposto nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Estado do Pará possui cerca de seis milhões
de habitantes e um território de quase 1,250 milhões
de km2, o que representa 16,7% das terras brasileiras.
A economia do estado, tradicionalmente fundada no
extrativismo, sofreu importantes mudanças nos últimos
trinta anos, particularmente devido à política federal
de incentivos fiscais para o desenvolvimento da Amazônia. Nos anos mais recentes, a base produtiva do
Pará tem-se desenvolvido em torno da agroindústria,
da verticalização da produção mineral e do turismo.
São enormes as possibilidades de desenvolvimento do Pará. É preciso, entretanto, cuidar para que
haja maior equilíbrio econômico entre as regiões do
estado. O território nordeste do Pará, apesar de ser
uma das mais antigas áreas de colonização agrícola
da Amazônia, decorrido mais de 130 anos de colonização, fica evidente a necessidade de investimentos em
educação superior, para que existam recursos humanos adequados às necessidades de desenvolvimento
das potencialidades da região, caracterizada por uma
densa malha rodoviária, tendo como eixos principais
as rodovias BR-316 (Pará-Maranhão), BR-010(Belém-Brasília) e a BR-222, e eixos secundários, com várias
rodovias estaduais.
Nesse sentido, propomos a criação da Universidade Federal do Nordeste do Pará. A região nordeste do
Pará têm-se destacado, principalmente, pela produção
agrícola, pesqueira, pecuária, industrial, comércio e
serviços. Todavia, a região é marcada por significativos
conflitos sociais e problemas ambientais.
Para que as potencialidades da região sejam
mais bem aproveitadas, em programas de desenvolvimento econômico ecologicamente correto e socialmente justo, é preciso que sejam formados profissionais tecnicamente preparados nas diversas áreas de
conhecimento científico, e principalmente, com conhe-
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cimentos adequados da região, de sua população e
suas necessidades. Nesse sentido, a criação de uma
nova universidade federal com sede na cidade de
Capanema proporcionará importantes mudanças no
perfil educacional e socioeconômico de toda a região
nordeste do Pará.
Por fim, manifestamos nossa convicção de que
proposições como esta podem favorecer a interiorização do desenvolvimento educacional e econômico.
Igualmente, podem contribuir para o cumprimento da
meta do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado
em 2001, de elevar, em dez anos, a escolaridade de
nível superior de menos de 12% para 30% da população com idade entre 18 e 24 anos.
Assim, solicito o apoio dos Senhores Congressistas para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2013
Altera o parágrafo único da Lei nº 11.372,
de 2006, que regulamenta o § 1º do art. 130A da Constituição Federal, para dispor sobre a forma de indicação dos membros do
Conselho Nacional do Ministério Público
oriundos do Ministério Público e criar sua
estrutura organizacional e funcional, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.372, de 28 de novembro de
2006, que “regulamenta o § 1º do art. 130-A da Constituição Federal, para dispor sobre a forma de indicação dos membros do Conselho Nacional do Ministério
Público oriundos dos Ministérios Públicos Estaduais
e criar sua estrutura organizacional e funcional, e dá
outras providências”, passa a vigorar com a seguinte
redação no parágrafo único de seu art. 2º:
“Art. 2º. ...........................................................
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais – CNPG, em reunião ordinária, formará lista com os 3 (três) nomes indicados para as vagas destinadas a membros
do Ministério Público dos Estados, a ser submetida à aprovação do Senado Federal.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 11.372, de 28 de novembro de 2006, “regulamenta o § 1º do art. 130-A da Constituição Federal,
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para dispor sobre a forma de indicação dos membros
do Conselho Nacional do Ministério Público [CNMP]
oriundos do Ministério Público e criar sua estrutura
organizacional e funcional, e dá outras providências”.
Em seu art. 2º, a referida Lei disciplina o processo de indicação dos três membros do CNMP “oriundos
dos Ministérios Públicos dos Estados”, consoante determina o inciso III do caput do art. 130-A da Constituição Federal.
Os Procuradores-Gerais de Justiça já se reúnem,
ordinariamente, junto ao CNPG – Conselho Nacional
dos Procuradores Gerais, ao qual o integram, para
deliberar sobre assuntos de interesses institucionais,
bem como para promover a escolha, a cada dois anos,
dos membros dos Ministérios Públicos Estaduais que
representarão os estados junto ao CNMP – Conselho
Nacional do Ministério Público.
Trata-se de reunião ordinária do CNPG que define, em voto secreto e trinominal, os representantes
ao CNMP, para mandato de dois anos, havendo possibilidade de uma recondução.
Os integrantes do CNPG, são os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados que, dentre as várias
atribuições, tem a finalidade de escolher os três membros dos Ministérios Públicos Estaduais a integrar os
CNMP, pelo período de representação de dois anos.
Portanto, o Projeto de Lei justifica-se em razão de
que, na prática, este fato de escolha já acontece junto
ao CNPG, órgão que congrega todos os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados.
Submeto, então, a proposição ao crivo das Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores, com
o objetivo de ver aperfeiçoada a Lei 11.372, de 2006,
por meio de uma dequação que já corresponde à realidade jurídica do País.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.372, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006
Mensagem de veto
Regulamenta o § 1o do art. 130-A da Constituição Federal, para dispor sobre a forma
de indicação dos membros do Conselho
Nacional do Ministério Público oriundos
do Ministério Público e criar sua estrutura organizacional e funcional, e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os membros do Conselho Nacional do
Ministério Público oriundos do Ministério Público da
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União serão escolhidos pelo Procurador-Geral de cada
um dos ramos, a partir de lista tríplice composta por
membros com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, que já tenham completado mais de 10 (dez) anos
na respectiva Carreira.
§ 1o As listas tríplices serão elaboradas pelos
respectivos Colégios de Procuradores do Ministério
Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e
do Ministério Público Militar, e pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
§ 2o O nome escolhido pelo Procurador-Geral de
cada um dos ramos será encaminhado ao Procurador-Geral da República, que o submeterá à aprovação do
Senado Federal.
Art. 2o Os membros do Conselho Nacional do
Ministério Público oriundos dos Ministérios Públicos
dos Estados serão indicados pelos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça, a partir de lista tríplice
elaborada pelos integrantes da Carreira de cada instituição, composta por membros com mais de 35 (trinta e
cinco) anos de idade, que já tenham completado mais
de 10 (dez) anos na respectiva Carreira.
Parágrafo único. Os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, em reunião conjunta especialmente
convocada e realizada para esse fim, formarão lista com
os 3 (três) nomes indicados para as vagas destinadas
a membros do Ministério Público dos Estados, a ser
submetida à aprovação do Senado Federal.
Art. 3o Durante o exercício do mandato no Conselho Nacional do Ministério Público, ao membro do
Ministério Público é vedado:
I – integrar lista para promoção por merecimento;
II – integrar lista para preenchimento de vaga
reservada a membro do Ministério Público na composição do Tribunal;
III – integrar o Conselho Superior e exercer a
função de Corregedor;
IV – integrar lista para Procurador-Geral.
Art. 4o Compete ao Conselho Superior de cada
Ministério Público estabelecer o procedimento para a
elaboração das listas tríplices mencionadas nos arts.
1o e 2o desta Lei.
Art. 5o (VETADO)
Art. 6o Ficam criados os Cargos em Comissão,
de recrutamento amplo, constantes do Anexo II desta
Lei. (Revogado pela Lei nº 11.967, de 2009)
Art. 7o Ficam criados os cargos efetivos nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da
União para atender a estrutura do Conselho Nacional
do Ministério Público, conforme o Anexo III desta Lei.
Parágrafo único. O provimento dos cargos efetivos de Analista e Técnico poderá ser efetuado com a
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nomeação de candidatos já aprovados em concursos
públicos realizados pelo Ministério Público da União.
Art. 8o O Conselho Nacional do Ministério Público poderá utilizar a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral da República para atender as suas
necessidades gerenciais, operacionais e de execução
orçamentária.
Art. 9o (VETADO)
Art. 10. Aos Conselheiros são asseguradas as
prerrogativas conferidas em lei aos membros do Ministério Público.
Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
do Conselho Nacional do Ministério Público, e seus efeitos financeiros retroagirão à data de sua implantação.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de novembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA, Márcio Thomaz Bastos, Guido Mantega,
Paulo Bernardo Silva.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.11.2006.

....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça
SEÇÃO I
Do Ministério Público
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério
Público compõe-se de quatorze membros nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal,
para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
I – o Procurador-Geral da República, que o preside;
II – quatro membros do Ministério Público da
União, assegurada a representação de cada uma de
suas carreiras;
III – três membros do Ministério Público dos
Estados;
IV – dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
V – dois advogados, indicados pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
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VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e
reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2013
Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Transferência de Imóveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Cadastro Nacional
de Transferência de Imóveis.
Art. 2º Fica criado o Cadastro Nacional de Transferência de Imóveis, conforme prazos e condições previstos em resolução do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º Os serviços notariais e de registros públicos de que trata a Lei nº 8.935, de 18 de novembro
de 1994, deverão comunicar ao Cadastro Nacional de
Transferência de Imóveis qualquer ato praticado em
relação a negócios jurídicos envolvendo transferência
de direitos relativos a imóveis.
§ 1º Incluem-se entre os atos mencionados no
caput deste artigo:
I – o reconhecimento de firmas em instrumentos de cessão de direitos, de procuração ou de
qualquer outro negócio relativo a:
a) financiamentos imobiliários, ainda que não
tenha havido o consentimento do mutuante;
b) cessão de direitos de posse ou de detenção
sobre imóveis.
II – o registro dos instrumentos de que trata os
incisos I e II do § 1º deste artigo no Registro de
Títulos e Documentos para mera conservação,
conforme art. 127, inciso VII, da Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973.
§ 2º A obrigação de comunicar os atos praticados
anteriormente à entrada em vigor da regulamentação
desta Lei não abrange os atos de reconhecimento de
firmas.
§ 3º A prática dos atos de que tratam os incisos
I e II do § 1º do art. 3º não garante qualquer direito às
partes que celebraram o negócio jurídico sem observância dos requisitos legais de validade e eficácia previstos em lei, salvo disposição legal em sentido contrário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A obtenção de informações acerca da existência
de direitos sobre imóveis é tarefa das mais árduas.
Quem se dedica a tal missão, além de ter de
percorrer a trilha espinhosa da consulta a todos os milhares de cartórios espalhados pelo país, submete-se
à sempre inexitosa busca pelos “contratos de gaveta”
relativos a imóveis, os quais, em geral, não estão disponíveis nos registros públicos.
Realmente, é prática extremamente comum a celebração de “contratos de gaveta” para manter na informalidade transferências de direitos sobre imóveis. De
um modo geral, tais contratos não são registrados nos
cartórios, embora, em muitas situações, recebam o ato
de reconhecimento de firma nos tabelionatos de notas.
Ora, a ausência de um cadastro nacional que
concentre as informações relativas a direitos sobre
imóveis dificulta o combate à criminalidade, ao impedir
que as investigações policiais identifiquem os direitos
em nome dos criminosos, além de prejudicar toda a
sociedade com o estímulo à inadimplência.
A proposição em tela volta-se contra esses malefícios ao criar o Cadastro Nacional de Transferência
de Imóveis.
E é por conta do relevantíssimo mérito da presente
iniciativa que solicitamos o apoio de todos os nobres
Congressistas para as céleres tramitação e aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Artigo 236 da Constituição Federal
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e
de registro. (Lei dos cartórios)
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Serviços Notariais e de Registros
CAPÍTULO I
Natureza e Fins
Art. 1º Serviços notariais e de registro são os
de organização técnica e administrativa destinados
a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia dos atos jurídicos.
Art. 2º (Vetado).
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Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro,
ou registrador, são profissionais do direito, dotados de
fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade
notarial e de registro.
Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão
prestados, de modo eficiente e adequado, em dias e
horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas
as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao
público e que ofereça segurança para o arquivamento
de livros e documentos.
§ 1º O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado, também, nos sábados, domingos
e feriados pelo sistema de plantão.
§ 2º O atendimento ao público será, no mínimo,
de seis horas diárias.
CAPÍTULO II
Dos Notários e Registradores
SEÇÃO I
Dos Titulares
Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
I – tabeliães de notas;
II – tabeliães e oficiais de registro de contratos
marítimos;
III – tabeliães de protesto de títulos;
IV – oficiais de registro de imóveis;
V – oficiais de registro de títulos e documentos
e civis das pessoas jurídicas;
VI – oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;
VII – oficiais de registro de distribuição.
SEÇÃO II
Das Atribuições e Competências dos Notários
Art. 6º Aos notários compete:
I – formalizar juridicamente a vontade das partes;
II – intervir nos atos e negócios jurídicos a que as
partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os
instrumentos adequados, conservando os originais
e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;
III – autenticar fatos.
Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
I – lavrar escrituras e procurações, públicas;
II – lavrar testamentos públicos e aprovar os
cerrados;
III – lavrar atas notariais;
IV – reconhecer firmas;
V – autenticar cópias.
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Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de
notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais,
requerendo o que couber, sem ônus maiores que os
emolumentos devidos pelo ato.
Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas,
qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de
situação dos bens objeto do ato ou negócio.
Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar
atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação.
Art. 10. Aos tabeliães e oficiais de registro de
contratos marítimos compete:
I – lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as
partes devam ou queiram dar forma legal de
escritura pública;
II – registrar os documentos da mesma natureza;
III – reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo;
IV – expedir traslados e certidões.
Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente:
I – protocolar de imediato os documentos de dívida, para prova do descumprimento da obrigação;
II – intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de protesto;
III – receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação;
IV – lavrar o protesto, registrando o ato em livro
próprio, em microfilme ou sob outra forma de
documentação;
V – acatar o pedido de desistência do protesto
formulado pelo apresentante;
VI – averbar:
a) o cancelamento do protesto;
b) as alterações necessárias para atualização
dos registros efetuados;
VII – expedir certidões de atos e documentos que
constem de seus registros e papéis.
Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião
de protestos na mesma localidade, será obrigatória a
prévia distribuição dos títulos.
SEÇÃO III
Das Atribuições e Competências
dos Oficiais de Registros
Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de
títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas,
civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas
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compete a prática dos atos relacionados na legislação
pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas
sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das
pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.
Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição
compete privativamente:
I – quando previamente exigida, proceder à distribuição eqüitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados; em caso
contrário, registrar as comunicações recebidas
dos órgãos e serviços competentes;
II – efetuar as averbações e os cancelamentos
de sua competência;
III – expedir certidões de atos e documentos que
constem de seus registros e papéis.
TÍTULO II
Das Normas Comuns
CAPÍTULO I
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro
Art. 14. A delegação para o exercício da atividade
notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:
I – habilitação em concurso público de provas
e títulos;
II – nacionalidade brasileira;
III – capacidade civil;
IV – quitação com as obrigações eleitorais e
militares;
V – diploma de bacharel em direito;
VI – verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.
Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder
Judiciário, com a participação, em todas as suas fases,
da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador.
§ 1º O concurso será aberto com a publicação
de edital, dele constando os critérios de desempate.
§ 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do
concurso de provas e títulos, dez anos de exercício
em serviço notarial ou de registro.
§ 3º (Vetado).
Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de
provas e títulos e uma terça parte por concurso de
remoção, de provas e títulos, não se permitindo que
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga,
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sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção,
mediante concurso de títulos, não se permitindo que
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga,
sem abertura de concurso de provimento inicial ou de
remoção, por mais de seis meses. (Redação dada pela
Lei nº 10.506, de 9.7.2002)
Parágrafo único. Para estabelecer o critério do
preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data,
aquela da criação do serviço.
Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão
admitidos titulares que exerçam a atividade por mais
de dois anos.
Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as
normas e os critérios para o concurso de remoção.
Art. 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação no concurso.
CAPÍTULO II
Dos Prepostos
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar
escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e
auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho.
§ 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos
forem necessários, a critério de cada notário ou oficial
de registro.
§ 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos.
§ 3º Os escreventes poderão praticar somente
os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar.
§ 4º Os substitutos poderão, simultaneamente
com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os
atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos
de notas, lavrar testamentos.
§ 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder
pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.
Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no
que diz respeito às despesas de custeio, investimento
e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e
de remuneração de seus prepostos de modo a obter
a melhor qualidade na prestação dos serviços.
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CAPÍTULO III
Da Responsabilidade Civil e Criminal
Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem
a terceiros, na prática de atos próprios da serventia,
assegurado aos primeiros direito de regresso no caso
de dolo ou culpa dos prepostos.
Art. 23. A responsabilidade civil independe da
criminal.
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação
relativa aos crimes contra a administração pública.
Parágrafo único. A individualização prevista no
caput não exime os notários e os oficiais de registro
de sua responsabilidade civil.
CAPÍTULO IV
Das Incompatibilidades e dos Impedimentos
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo,
emprego ou função públicos, ainda que em comissão.
§ 1º (Vetado).
§ 2º A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará no afastamento da atividade.
Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no art. 5º.
Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumulados nos Municípios que não comportarem, em razão
do volume dos serviços ou da receita, a instalação de
mais de um dos serviços.
Art. 27. No serviço de que é titular, o notário e
o registrador não poderão praticar, pessoalmente,
qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de seu
cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral,
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau.
CAPÍTULO V
Dos Direitos e Deveres
Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam
de independência no exercício de suas atribuições, têm
direito à percepção dos emolumentos integrais pelos
atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.
Art. 29. São direitos do notário e do registrador:
I – exercer opção, nos casos de desmembramento
ou desdobramento de sua serventia;
II – organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.
Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais
de registro:
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I – manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros;
II – atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;
III – atender prioritariamente as requisições de
papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa
das pessoas jurídicas de direito público em juízo;
IV – manter em arquivo as leis, regulamentos,
resoluções, provimentos, regimentos, ordens de
serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade;
V – proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na
vida privada;
VI – guardar sigilo sobre a documentação e os
assuntos de natureza reservada de que tenham
conhecimento em razão do exercício de sua
profissão;
VII – afixar em local visível, de fácil leitura e
acesso ao público, as tabelas de emolumentos
em vigor;
VIII – observar os emolumentos fixados para a
prática dos atos do seu ofício;
IX – dar recibo dos emolumentos percebidos;
X – observar os prazos legais fixados para a
prática dos atos do seu ofício;
XI – fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar;
XII – facilitar, por todos os meios, o acesso à
documentação existente às pessoas legalmente habilitadas;
XIII – encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida
a sistemática processual fixada pela legislação
respectiva;
XIV – observar as normas técnicas estabelecidas
pelo juízo competente.
CAPÍTULO VI
Das Infrações Disciplinares e das Penalidades
Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam
os notários e os oficiais de registro às penalidades
previstas nesta lei:
I – a inobservância das prescrições legais ou
normativas;
II – a conduta atentatória às instituições notariais
e de registro;
III – a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência;
IV – a violação do sigilo profissional;
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V – o descumprimento de quaisquer dos deveres
descritos no art. 30.
Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão
sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado
amplo direito de defesa, às seguintes penas:
I – repreensão;
II – multa;
III – suspensão por noventa dias, prorrogável
por mais trinta;
IV – perda da delegação.
Art. 33. As penas serão aplicadas:
I – a de repreensão, no caso de falta leve;
II – a de multa, em caso de reincidência ou de
infração que não configure falta mais grave;
III – a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave.
Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação,
conforme a gravidade do fato.
Art. 35. A perda da delegação dependerá:
I – de sentença judicial transitada em julgado; ou
II – de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.
§ 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial
de registro, até a decisão final, e designará interventor,
observando-se o disposto no art. 36.
§ 2º (Vetado).
Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele
ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa
dias, prorrogável por mais trinta.
§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente
designará interventor para responder pela serventia,
quando o substituto também for acusado das faltas ou
quando a medida se revelar conveniente para os serviços.
§ 2º Durante o período de afastamento, o titular
perceberá metade da renda líquida da serventia; outra
metade será depositada em conta bancária especial,
com correção monetária.
§ 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante
dessa conta; condenado, caberá esse montante ao
interventor.
CAPÍTULO VII
Da Fiscalização pelo Poder Judiciário
Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artes. 6º a 13,
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será exercida pelo juízo competente, assim definido
na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que
necessário, ou mediante representação de qualquer
interessado, quando da inobservância de obrigação
legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou
de seus prepostos.
Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis
de que conhecer, o Juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as
cópias e os documentos necessários ao oferecimento
da denúncia.
Art. 38. O juízo competente zelará para que os
serviços notariais e de registro sejam prestados com
rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente,
podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação
desses serviços, observados, também, critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística.
CAPÍTULO VIII
Da Extinção da Delegação
Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou
a oficial de registro por:
I – morte;
II – aposentadoria facultativa;
III – invalidez;
IV – renúncia;
V – perda, nos termos do art. 35.
VI – descumprimento, comprovado, da gratuidade
estabelecida na Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997. (Inciso incluído pela Lei nº 9.812,
de 10.8.1999)
§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal.
§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de
registro, a autoridade competente declarará vago o
respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.
CAPÍTULO IX
Da Seguridade Social
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem
recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os
direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a
data da publicação desta lei.
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TÍTULO III
Das Disposições Gerais

serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência
do titular e autorização do juízo competente.

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de
registro praticar, independentemente de autorização,
todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo, ainda, adotar
sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico
e outros meios de reprodução.
Art. 42. Os papéis referentes aos serviços dos
notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas.
Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal.
Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de
se prover, através de concurso público, a titularidade
de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou
inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a
anexação de suas atribuições ao serviço da mesma
natureza mais próximo ou àquele localizado na sede
do respectivo Município ou de Município contíguo.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Em cada sede municipal haverá no mínimo
um registrador civil das pessoas naturais.
§ 3º Nos municípios de significativa extensão
territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede
distrital disporá no mínimo de um registrador civil das
pessoas naturais.
Art. 45. São gratuitos para os reconhecidamente
pobres os assentos do registro civil de nascimento e o
de óbito, bem como as respectivas certidões.
Art. 45. São gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira
certidão respectiva. (Redação dada pela Lei nº 9.534,
de 10.12.1997)
Parágrafo único. Para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões
a que se refere este artigo. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 9.534, de 10.12.1997)
§ 1º Para os reconhecidamente pobres não serão
cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere este artigo. (Incluído pela Lei nº 11.789, de 2008)
§ 2º É proibida a inserção nas certidões de que
trata o § 1º deste artigo de expressões que indiquem
condição de pobreza ou semelhantes. (Incluído pela
Lei nº 11.789, de 2008)
Art. 46. Os livros, fichas, documentos, papéis,
microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do
titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por
sua ordem, segurança e conservação.
Parágrafo único. Se houver necessidade de serem
periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do

TÍTULO IV
Das Disposições Transitórias
Art. 47. O notário e o oficial de registro, legalmente
nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º.
Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus
atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem
a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados
da publicação desta lei.
§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para todos os
efeitos de direito.
§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial
continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de
Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Art. 49. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial ou de registro, será procedida
a desacumulação, nos termos do art. 26.
Art. 50. Em caso de vacância, os serviços notariais
e de registro estatizados passarão automaticamente
ao regime desta lei.
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro,
quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de
percepção de proventos de acordo com a legislação
que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do
deferimento do pedido ou de sua concessão.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou
em regime especial que vierem a ser contratados em
virtude da opção de que trata o art. 48.
§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão os
fixados pela legislação previdenciária aludida no caput.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às
pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais
de registro, escreventes e auxiliares.
Art. 52. Nas unidades federativas onde já existia
lei estadual específica, em vigor na data de publicação desta lei, são competentes para a lavratura de
instrumentos traslatícios de direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de
cópia reprográfica os serviços de Registro Civil das
Pessoas Naturais.
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Art. 53. Nos Estados cujas organizações judiciárias, vigentes à época da publicação desta lei, assim previrem, continuam em vigor as determinações
relativas à fixação da área territorial de atuação dos
tabeliães de protesto de títulos, a quem os títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas.
Parágrafo único. Quando da primeira vacância,
aplicar-se-á à espécie o disposto no parágrafo único
do art. 11.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. – ITAMAR FRANCO,
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.11.1994

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Vigência
Atualizada a partir da republicação
Vide Lei nº 10.150, de 2000
Texto compilado
Texto original
Dispõe sobre os registros públicos, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
TÍTULO IV
Do Registro de Títulos e Documentos
CAPÍTULO I
Das Atribuições
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos
será feita a transcrição: (Renumerado do art. 128 pela
Lei nº 6.216, de 1975).
I – dos instrumentos particulares, para a prova
das obrigações convencionais de qualquer valor;
II – do penhor comum sobre coisas móveis;
III – da caução de títulos de crédito pessoal e da
dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de
Bolsa ao portador;
IV – do contrato de penhor de animais, não compreendido nas disposições do art. 10 da Lei nº 492,
de 30-8-1934;
V – do contrato de parceria agrícola ou pecuária;
VI – do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre
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as partes contratantes, quer em face de terceiros (art.
19, § 2º do Decreto nº 24.150, de 20-4-1934);
VII – facultativo, de quaisquer documentos, para
sua conservação.
Parágrafo único. Caberá ao Registro de Títulos e
Documentos a realização de quaisquer registros não
atribuídos expressamente a outro ofício.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92, DE 2013
Altera o art. 134 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, para impedir o exercício da
advocacia perante os tribunais compostos
por magistrados que sejam parentes do
advogado postulante.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica suprimido o inciso IV do art. 134 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e o parágrafo único do mesmo dispositivo passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 134. .........................................................
Parágrafo único. É defeso ao advogado ou a
qualquer entidade corporativa de advogados
postular causas em qualquer tribunal em que
tenham cônjuge ou parente em linha reta ou
colateral até o 3º grau atuando como magistrado, proibição que deverá permanecer por
cinco anos após a aposentadoria do juiz cônjuge ou parente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A chamada “exceção por impedimento”, prevista
no artigo do Código de Processo Civil objeto de alteração por nossa iniciativa, ocorre quando o magistrado
se torna incompatível para julgar o processo por fatos
concretos diretamente relacionados com a demanda.
No art. 134 do Código, estão enumeradas as situações em que a referida exceção pode e deve ser
levantada, como, por exemplo, o caso em que uma
das partes na lide for cônjuge do juiz ou juíza que deverá julgá-la.
O preceito tem o salutar intuito de impossibilitar,
no julgamento da causa, a presença de sentimentos
e afeições que possam macular de parcialidade o resultado do processo e, portanto, há grande mérito em
sua determinação, considerando a grande missão do
Poder Judiciário e o verdadeiro sentido de justiça.
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Entretanto, a prática do Direito tem demonstrado
que o mandamento processual não vem sendo suficiente para o alcance do almejado propósito. O juiz
nomeado para julgar determinada causa pode não
ter laço de parentesco com nenhuma das partes, nem
com nenhum dos advogados postulantes, mas eventualmente possui algum familiar dentro do tribunal sujeito
a sua influência, pelo seu interesse na lide.
Daí a nossa proposta no sentido de vedar ao advogado ou a qualquer entidade corporativa de advogados
postular causas em qualquer tribunal em que tenham
cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o 3º
grau atuando como magistrado, proibição que deverá
permanecer por cinco anos após a aposentadoria do
juiz cônjuge ou parente.
Cremos que nosso projeto, se transformado em
lei, muito colaborará para evitar fatos tão danosos à
coletividade e à imagem do Poder Judiciário, já marcado por diversas denúncias veiculadas pelos meios
de comunicação.
A imparcialidade dos juízes é uma das maiores
esperanças do cidadão no exercício de seus direitos.
Sem ela, julgamentos justos ficam no campo da teoria
e da quimera, e a edificação do verdadeiro estado democrático depende de um Poder Judiciário plasmado
pela ética, celeridade e eficiência, atributos impensáveis
se a imparcialidade não for garantida na sua inteireza.
Contamos, pois, com nossos ilustres Pares para
a acolhida de nossa proposta, com a qual tencionamos
aprimorar nossas instituições jurídicas.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Texto compilado
Vigência
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
CAPITULO IV
Do Juiz
....................................................................................
SEÇÃO II
Dos Impedimentos e da Suspeição
Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções
no processo contencioso ou voluntário:
I – de que for parte;
II – em que interveio como mandatário da parte,
oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha;
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III – que conheceu em primeiro grau de jurisdição,
tendo-lhe proferido sentença ou decisão;
IV – quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente
seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha
colateral até o segundo grau;
V – quando cônjuge, parente, consanguíneo ou
afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau;
VI – quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa.
Parágrafo único. No caso do nº IV, o impedimento
só se verifica quando o advogado já estava exercendo
o patrocínio da causa; é, porém, vedado ao advogado
pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do juiz.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93, DE 2013
Acrescenta o inciso XI ao art. 21 e o art.
88-A à Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971, que “Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras providências”, a fim de atribuir às cooperativas a
possibilidade de agirem como substitutas
processuais dos seus associados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o inciso XI ao art. 21 da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a seguinte redação:
“Art. 21. ..........................................................
........................................................................
XI – se a cooperativa tem poderes para agir
como substituta processual de seus associados, na forma do art. 88-A desta lei. (NR)”
Art. 2º Acrescente-se o art. 88-A à da Lei nº 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, com a seguinte redação:
“Art. 88-A. Poderão as cooperativas ser dotadas de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa de direitos de seus associados,
quando a causa de pedir versar sobre atos de
interesse direto dos associados que tenham
relação com as operações de mercado das
cooperativas, desde que tais poderes sejam
expressamente previstos nos seus estatutos.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A regra geral prevista no Código de Processo Civil, relativamente à legitimidade para postular em juízo,
é a de que haja coincidência nas posições do titular
do direito material (ou, ao menos, do que assim se intitula) e daquele que atua em juízo, consoante o que
preceitua o art. 6º do mesmo diploma legal, segundo
o qual “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.
As exceções previstas na parte final do referido
art. 6º dizem respeito a motivos de conveniência, assim considerados pelo legislador processual, como,
por exemplo, o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.560, de 1992,
que atribui ao Ministério Público legitimidade para,
em substituição processual, propor ação investigatória de paternidade, ou na hipótese do art. 54, inciso
II, da Lei nº 8.906, de 1994, que confere poderes ao
Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil para a
defesa dos interesses individuais dos advogados, ou,
ainda, quando o art. 99, § 2º, da Lei nº 9.610, de 1998,
atribui legitimidade ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), relativamente aos direitos
autorais de seus associados.
No que tange às cooperativas, regidas pela Lei nº
5.764, de 1971, não podem tais entidades exercer esse
papel de fundamental interesse para seus associados,
nas questões atinentes às operações de mercado, consoante decisão recente do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial nº 901.782/RS, justamente por
conta da falta de previsão expressa em lei nesse sentido.
Por tais razões, necessário se faz aprimorar o
nosso sistema processual civil a fim de possibilitar
esse tipo de legitimidade extraordinária, tornando, assim, mais dinâmica a defesa, pelas cooperativas, dos
interesses dos seus associados.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
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Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:
I – a denominação, sede, prazo de duração, área
de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral;
II – os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de
admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas assembléias gerais;
III – o capital mínimo, o valor da quota-parte, o
mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes,
bem como as condições de sua retirada nos casos de
demissão, eliminação ou de exclusão do associado;
IV – a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas
por insuficiência de contribuição para cobertura das
despesas da sociedade;
V – o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de
suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora
dele, o prazo do mandato, bem como o processo de
substituição dos administradores e conselheiros fiscais;
VI – as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito
de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem
privá-los da participação nos debates;
VII – os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIII – o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;
IX – o modo de reformar o estatuto;
X – o número mínimo de associados.
....................................................................................
LEI Nº 8.560, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
....................................................................................
LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971.
Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências.
....................................................................................

Regula a investigação de paternidade dos
filhos havidos fora do casamento e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2° Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá
ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai,
a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência
da alegação.
....................................................................................
§ 4° Se o suposto pai não atender no prazo de
trinta dias, a notificação judicial, ou negar a alegada
paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante
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do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade.
....................................................................................
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994.
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 182, DE 2013

....................................................................................
Art. 54. Compete ao Conselho Federal:
....................................................................................
II – representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados;
....................................................................................

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art.
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
cantor e compositor Emilio Santiago, na manhã desta
quarta-feira, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Emilio Santiago nasceu no Rio de Janeiro em 6
de dezembro de 1946. Formou-se em Direito, como
queriam seus pais, mas a paixão pela música fez com
que ele iniciasse sua carreira artistica participando de
diversos festivais de música, sendo vencedor de muitos,
e programas de televisão como “A Grande Chance”,
apresentado por Flávio Cavalcanti.
Em 1973, gravou o primeiro compacto, “Transas
de Amor”, e, em 1975, lançou o disco “Emílio Santiago”
produzido por Durval Ferreira. Passou a fazer shows
em casas do Rio de Janeiro e de São Paulo e, depois,
em outros estados do Brasil.
Conhecido pelo tom de voz ao mesmo tempo grave e suave, o cantor se dedicou a diferentes gêneros
durante sua carreira, entretanto, esteve especialmente voltado para a MPB e o samba. Em 1988, lançou
“Aquarela brasileira”, o primeiro disco da série criada
por Roberto Menescal e Heleno Oliveira. O álbum trouxe
a releitura de 20 clássicos da música brasileira, como
“Sampa” (Caetano Veloso), “Anos dourados” (Chico
Buarque e Tom Jobim) e “Eu sei que vou te amar” (Tom
Jobim e Vinicius de Moraes).
A série “Aquarela brasileira”, responsável por aumentar consideravelmente sua popularidade no país,
teve mais seis volumes, o último deles lançado em
1995. Um de seus mais importantes trabalhos, “Feito para ouvir”, de 1977, foi reeditado em 2009. Outro
grande sucesso de sua carreira é o disco “Brasileiríssimas”. Canções foram eternizadas em sua marcante
voz como: “Saigon”, “Verdade chinesa”, “Lembra de
mim”, “Vai e vem”, “Tudo que se quer” e “Flor de lis”.
Seu último disco saiu em 2012, uma versão ao
vivo de “Só danço samba”, de 2010. O álbum é uma
homenagem ao “rei dos bailes”, Ed Lincoln, trazendo
canções que fizeram sucesso nos clubes do Rio de Janeiro, nos anos 60, além de músicas atuais de artistas
como Mart’nália, Jorge Aragão e Dona Ivone Lara. Ao
todo, sua discografia conta com 30 álbuns e 4 DVDs.

Altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em
comum, dos direitos relativos à execução pública das
obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.
....................................................................................
§ 2º O escritório central e as associações a que
se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em
seus próprios nomes como substitutos processuais
dos titulares a eles vinculados.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 181, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a retirada definitiva do Requerimento de minha autoria, através do
qual solicitei a tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição nº 124 e 126, de 2011, e nº
30, de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.

Justificação
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Segundo a cantora Alcione, uma das melhores
amigas do cantor, a música está de luto com a perda de Emilio Santiago, o Brasil perdeu a grande voz
masculina: “Como é que o Brasil vai viver sem essa
voz e como é que eu vou poder viver sem o meu amigo? Sempre cantando juntos, desde a noite. Mas com
certeza está com seu Luís e dona Hercília, que eram
os pais dele que o amavam muito, e junto com outros
cantores fazendo uma festa para ele”.
Em uma homenagem a esse grande artista brasileiro gostaria de registrar alguns versos de um dos
seus maiores sucessos: “Saigon”.
Tantas palavras
Meias palavras
Nosso apartamento
Um pedaço de Saigon
Me disse adeus
No espelho com batom
[...]
Anoiteceu!
Olho pro céu
E vejo como é bom
Ver as estrelas
Na escuridão
Espero você voltar
Pra Saigon
[..]
Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 183, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de congratulações à Sua
Eminência o Cardeal Jorge Mario Bergoglio, por sua
eleição como o novo Papa, Bispo de Roma e líder
mundial da Igreja Católica.
Requeiro, ademais, que o Voto de congratulação
seja levado ao conhecimento de Sua Eminência e do
Núncio Apostólico do Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri.
Justificação
Quero saudar com alegria e espírito de comunhão
com os católicos do mundo inteiro, a eleição pelo Conclave do Cardeal Mario Berglogio como novo sucessor
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do Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de
fevereiro de 2013.
Sua santidade o Papa Francisco é o primeiro
Pontífice latino americano (nasceu na Argentina); o
primeiro a adotar o nome de “FRANCISCO”; o primeiro Papa jesuíta e o primeiro pontífice não-europeu em
mais de 1.200 anos.
Nascido no continente da esperança, traz para
o Ministério Petrino, como consta da saudação oficial
da CNBB, “a experiência evangelizadora da Igreja
latino-americana e caribenha”.
O Cardeal Raymundo Damasceno Assis, Presidente da CNBB, assim se expressou sobre o Papa
Francisco:
“Creio que o Papa Francisco já traz suas características expressas no nome que ele escolheu,
inspirado no Santo de Assis, São Francisco,
como nós sabemos, é um santo da pobreza,
da simplicidade, da comunhão com todas as
pessoas, e com a própria natureza.
........................................................................
Mas creio que vai marcar o seu pontificado
pela característica de ser um verdadeiro pastor. Um pastor que ama o seu povo, que está
inteiramente voltado para o cuidado do seu
povo, mas ao mesmo tempo aberto ao mundo,
a todos os demais povos. Ele terá este coração
grande, aberto, a exemplo de São Francisco
de Assis. Creio que esta espiritualidade certamente inspirará o novo Papa, pela simplicidade,
pelo diálogo, que serão suas marcas, como
foram quando ele foi arcebispo de Buenos
Aires, um homem de grande simplicidade, de
grande amor aos pobres”.
Dessa forma, ao saudá-lo no amor de Cristo,
estendo minha saudação à Nunciatura Apostólica
no Brasil, à CNBB, ao clero e a todos os católicos do
meu país, esperando que o Brasil seja o primeiro país
a receber a visita do Papa, por ocasião da Jornada
Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, de 23 a 28
de julho próximo.
Que o Espírito Santo de Deus abençoe o Papa
Francisco.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 184, DE 2013
(Requerimento nº 1, de 2013 – CMA)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal e art. 50, § 2º
da CF, informações do Ministério da Justiça sobre a
realização e em que fase se encontram os estudos
para a ampliação da Terra Indígena Enawenê Nawê,
no Estado de Mato Grosso, inclusive com a indicação
em mapa da extensão territorial, abrangendo os municípios de Juína, Sapezal e Brasnorte.
Sala das Sessões, 5 de março de 2013.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 185, DE
2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, a e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
sejam solicitadas ao senhor Ministro de Minas e Energia, as seguintes informações acerca da adequação
das políticas públicas para o Estado do Amazonas, no
setor de produção de energia elétrica:
1. Qual o déficit estimado de energia elétrica que
o Estado do Amazonas terá após a implementação do Linhão de Tucuruí?
2. Quais as regiões do Estado, segundo levantamentos desse ministério, que tem maior índice
de localidades sem acesso à energia elétrica?
3. A instalação de grandes usinas de energia
solar, a exemplo do que acontecerá com Manaus, poderá ser instalada, também, no interior
do Estado do Amazonas, tendo em vista o potencial gerador?
4. Há estudos para viabilizar a produção em
massa dessa tecnologia fotovoltaica, essencial
para gerar energia advinda dos raios solares, e
assim diminuir os custos de aquisição destes
equipamentos?
5. Quais os fatores que ainda impedem a disseminação de políticas públicas para o setor energético, no que tange à produção de energia solar
nas regiões de grande potencial de geração?
Justificação
A questão energética no Brasil é sempre um
tema relevante para qualquer setor da administração
pública e tem reflexo direto também nas atividades e
investimentos do setor privado, influenciando toda a
dinâmica da economia nacional e, porque não falar,
também da internacional, uma vez que o Brasil é um
dos países em desenvolvimento que mais se destaca
em todo o mundo.
Todavia, o acesso à energia elétrica de qualidade
e de forma constante não é importante tão somente
para as questões ligadas a macroeconomia do país, é
também crucial e uma questão de sobrevivência para
pequenas comunidades e localidades afastadas dos
grandes centros urbanos e que são povoadas, no caso
do estado do Amazonas, por diversos ribeirinhos, os
quais praticam a agricultura familiar e de subsistência
além da prática da exploração extrativista, de forma
sustentável, dos recursos naturais existentes.
Dentro desse contexto nacional, o Amazonas, a
exemplo de outros estados da região, também sofre
com a baixa oferta de energia elétrica e com a concentração da rede de distribuição, mesmo tendo um
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papel crucial dentro do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região norte, por abrigar um polo
industrial e uma gigantesca floresta que, por vezes,
isolam comunidades e pessoas do grande centro urbano que é a capital do estado ou de outros grandes
municípios interioranos que contam com melhores
estruturas urbanas.
Apesar desse quadro caótico, o estado tem grande potencial para a geração de energia gerada através
da irradiação solar. Somente para se ter uma ideia do
tamanho do potencial da região, o local onde se tem
menor índice de irradiação solar no estado supera em
cinco vezes o maior local de irradiação da Alemanha,
que conta com uma estrutura de produção de energia
solar de cerca de 35 Gigawatt.
Nesse contexto, estudos que apontam que há
a possibilidade de atender a cerca de 80% das localidades mais isoladas do estado do Amazonas com
pequenas centrais de energia alimentadas pela capitação de energia solar.
Essa alternativa se mostra economicamente
mais viável em razão de seus custos, pois enquanto
o custo de geração de energia termelétrica é de R$
650,00/hora, o custo da energia solar é de R$ 300,00/
hora, devendo-se considerar ainda que os custos de
manutenção tornam-se menos onerosos aos cofres
públicos.
Além disso, deve ser considerado ainda o baixo impacto ambiental em sua instalação, pois esta é
considerada um tipo de energia renovável e não destruidora dos recursos ambientais existentes. Mas que
ainda conta com certos empecilhos para a sua implementação em razão da falta de produção em escala
para baratear o seu custo.
O estado, inclusive, está em vias de implementar uma política ambiental concreta, na qual
será instalada no entorno da arena da Amazônia
uma usina de energia elétrica capaz de produzir de
1 a 4,5 MWs capaz de atender mais de 3 mil casas,
conforme noticiado nos mais diversos meios de comunicação locais.
Importante ressaltar nesse ponto que há no interior do estado um projeto piloto em 12 comunidades
isoladas nos municípios de Barcelos, Beruri, Eirunepé,
Novo Airão e Maués de instalação de uma usina que
gera 6,6 Kilowatts e que atende a 1,3 mil pessoas,
projeto este que vem apresentando ótimos resultados
para essas comunidades.
Portanto, como visto acima, faz-se mister a readequação das políticas públicas energéticas, para
proporcionar ao cidadão o acesso à energia elétrica
de fato, cumprindo assim com os objetivos do Poder
Público em levar o desenvolvimento econômico e so-
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cial, assim como em proporcionar maior dignidade e
condições de vida para os mais diversos cidadãos
brasileiros.
Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 186, DE
2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, a e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde as seguintes
informações sobre mulheres amazonenses que foram
afetadas pelo câncer de mama:
1. Qual montante de recursos serão destinados
nos anos de 2013 e 2014 para programas de
saúde públicas voltadas para investimento em
exames preventivos, no Estado do Amazonas?
2. Há projetos para distribuição e instalação de
equipamentos de mamografia pelo interior e capital do Amazonas?
3. Há estudos por parte deste Ministério para
implementar projetos na área de saúde pública
da mulher com objetivo de diminuir o número
de casos de câncer de mama descobertos em
estágio avançado?
4. Quais são as políticas públicas elaboradas
para o período de 2013 e 2014 visando à conscientização da população como um todo sobre
a importância dos exames preventivos?
Justificação
O câncer de mama é uma das doenças que mais
preocupam os estudiosos, pesquisadores e trabalhadores da área da saúde pública deste país, tendo em
vista o aumento expressivo do número de casos relatados em todo o país, e que tanto afligem as famílias
brasileiras.
Nesse contexto, cresce ainda mais a preocupação dos governos federal, estadual e municipal a fim
de garantir melhores instrumentos à população para
realizar os exames preventivos necessários para detectar o quanto antes esses tipos de patologia que se
previamente descobertas tem grande possibilidade de
êxito para o paciente, sem lhes causar tanto sofrimento
ou em casos extremos a morte.
Por isso, a aplicação efetiva de uma política pública mais concreta e eficiente que busque dar maiores
condições e proporcionar maior qualidade de vida para
os cidadãos deve ser considerada e discutida dentro
de parâmetros em que seja possível maior participa-
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ção popular para decidir os rumos das políticas públicas nos investimentos no setor de saúde pública dos
vários estados da federação.
Apesar de se reconhecerem os enormes esforços
realizados pelo governo federal para melhorar a saúde
pública brasileira, a infraestrutura dos hospitais, a formação de técnicos e profissionais de saúde, expansão
da rede hospitalar dentre outras ações necessárias,
sabe-se que ainda há muito que fazer, principalmente, no que se refere à questão da desconcentração
de médicos nos grandes centros, investimentos em
infraestrutura hospitalar nos municípios do interior dentre outras iniciativas necessárias para proporcionar à
população em geral uma saúde pública de qualidade.
Assim, em tempos em que há grande aumento
do número de casos constatados deste tipo de câncer,
o que preocupa não só as mulheres, mas também as
suas famílias, parentes, entidades públicas e os governos federal, estadual e municipal, faz-se mister coordenar campanhas de conscientização voltada para o
público alvo e investir no reaparelhamento do Sistema
Único de Saúde – SUS para aumentar a possibilidade de diagnósticos precoces e consequentemente as
chances de cura.
Tais fatos podem ser evidenciados em recentes
publicações de jornais e meios de comunicação, principalmente, na região norte, onde a falta de diagnósticos
precoces traz sérias consequências aos pacientes, fator esse que poderia ser evitado com os ditos programas de conscientização em massa e maior oferta de
estrutura para realização de exames e diagnósticos.
Segundo os dados levantados no Brasil no ano de
2012 foram registrados cerca de 52.700 novos casos
de câncer de mama, número muito acima do percebido
no ano anterior, onde os casos registrados chegaram
a 50 mil. O estado do Amazonas responde por cerca
de 340 casos no ano de 2012, com expectativa de aumento para o ano corrente.
Desta forma, torna-se imperioso o maior investimento na área da saúde pública a fim de concretizar
políticas e proporcionar ao cidadão melhores condições
de vida, principalmente, no que concerne a estrutura
hospitalar e médica para realização de exames de
saúde preventivos.
Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 187, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, a e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
sejam solicitadas ao senhor Ministro das Cidades, no
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âmbito da Secretaria Nacional de Habitação, as seguintes informações acerca da avaliação de novas modalidades de construção de casas no programa Minha
Casa Minha Vida, mais adequadas ao desenvolvimento sustentável e à realidade de cada região do país:
1. Qual é o modelo arquitetônico adotado, atualmente, para a construção de casas no Programa
Federal Minha Casa Minha Vida?
2. Há possibilidade de serem incorporados projetos de construção de habitações mais adequadas
a cada tipo de região?
3. Há estudos sobre a viabilidade econômica para
incorporar ao programa Minha Casa Minha Vida
a construção de casas que visem à preservação
ambiental?
4. Há nesses projetos estruturas para aproveitamento da água das chuvas e tratamento de
esgoto, levando em consideração as tecnologias
já criadas por brasileiros, as quais buscam implementar projetos com baixo custo?
Justificação
A busca pelo desenvolvimento sustentável é um
dos assuntos mais discutidos por grandes doutrinadores, tanto brasileiros, como internacionais, estudiosos
e pesquisadores em geral, assim como governos e
ambientalistas, visando encontrar meios capazes de
assegurar o desenvolvimento econômico das nações,
sem deixar de lado a preservação do meio ambiente
existente.
Essa premissa é hoje vista como uma das prioridades dos governos tanto da União, como de Estados
e Municípios, a fim de atender as demandas sociais
mais prementes da sociedade, como por exemplo, a
implementação de programas que visem erradicar com
o déficit de moradias atualmente existentes em todos
os estados brasileiros, assim como respeitar a legislação ambiental criando mecanismos e instrumentos
capazes de gerar o menor impacto ambiental possível
na implementação das políticas públicas que se fazem
necessárias.
Nesse ponto, é importante perceber que em inúmeras regiões deste país os estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento surgem com novas
ideias e tecnologias capazes de agregar maior “valor
ambiental” aos empreendimentos públicos ou privados,
aos produtos ou serviços, demonstrando a viabilidade
econômica e ambiental de sua utilização no cotidiano
de diversos cidadãos brasileiros, onde uma das preocupações primordiais dessas pesquisas é apresentar
um projeto de baixo custo para sua implementação
em larga escala.
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Com esse tipo de pensamento os pesquisadores elaboram projetos que agregam valores ambientais importantes para os dias atuais dentro inclusive
de um contexto nacional e internacional, bem como
mais adequados para cada tipo de região, fatores esses importantes para proporcionar ao cidadão melhor
qualidade de vida quando da implementação de políticas públicas.
Nesse contexto, é importante salientar a iniciativa já implementada na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Uatumã, no município de São
Sebastião do Uatumã e que apresentou resultados
positivos tanto no que concerne à proteção do meio
ambiente quanto na possibilidade de agregar maior
qualidade de vida aos cidadãos daquela localidade.
No projeto em questão, através de uma licitação
realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foram construídas 133 casas
os moradores (ribeirinhos) da região, as quais contam
com sistemas de captação das águas das chuvas para
seu aproveitamento, sistema de coleta e tratamento do
esgoto produzido pela casa, sem poluir os lençóis freáticos ou mesmo as áreas de plantio, bem como áreas
que respeitam os costumes e tradições desses povos.
E a construção desse tipo de habitação mostrou-se além de ambientalmente sustentável, também economicamente viável tendo em vista que o custo total
de cada casa alcançou valores de R$ 30 mil (trinta mil
reais), com um tempo de estimado de 7 (sete) dias
para a construção, utilizando inclusive a mão de obra
do próprio morador, tendo em vista a simplicidade das
técnicas utilizadas no projeto.
Portanto, tais questões de desenvolvimento sustentável, implementação de políticas públicas com baixo impacto ambiental e mais adequadas a cada região
deve ser vista como um instrumento capaz de garantir
os respeito não somente à natureza mas também ao
cidadão brasileiro, devendo ser considerada assim tanto
pelo governo federal, como estadual e municipal para
a aplicação de suas políticas públicas e atendimento
das necessidades mais prementes da população, principalmente, a de baixa renda.
Sala das Sessões, 19 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 42, de
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
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dos, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei
da Câmara nº 62, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 42/13/PS-GSE
Brasília, 20 de março de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram arquivadas as emendas oferecidas por essa Casa ao Projeto
de Lei nº 176, de 2007, da Câmara dos Deputados
(PLC nº 62/11), que “Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para inscrição em processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais
de educação superior”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, Deputado Márcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Srª Senadora Maria do Carmo Alves enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM –
SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, domingo passado,
dia 17 de março, estivemos durante todo o dia em atividades que comemoraram os 158 anos de Aracaju,
Capital do meu Estado.
Sergipe, até 1855, tinha como capital a secular
São Cristóvão, mas as novas exigências geográficas,
determinadas pela ampliação do comércio, faziam do
povoado de Santo Antônio do Aracaju, entre mar e rio,
um local privilegiado para escoamento da produção
econômica do Estado, notadamente do açúcar extraído nos engenhos sergipanos.
Pouco mais de um século e meio foram suficientes para alterar a paisagem, agora coberta de edifícios
modernos, praças, grandes avenidas, pontes e viadutos, que se estendem para todos os lados, além do
traçado determinado pelo engenheiro Sebastião Pirro.
Aracaju foi a segunda cidade brasileira a ser planejada e tomou a forma de um tabuleiro de xadrez. Outrora alagadiça, pantanosa e insalubre, agora alcança
os limites das vizinhas São Cristóvão, Nossa Senhora
do Socorro e Barra dos Coqueiros para formar a região metropolitana da Grande Aracaju, com todos os
desafios de transporte, abastecimento e planejamento
urbano que uma cidade grande possui.
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Estamos diante de um novo desafio de tornar
Aracaju uma cidade moderna e mais preparada para
o futuro. E o futuro tem a ver com a qualidade da
educação básica oferecida nas escolas públicas,
que desperte nas crianças a vontade de aprender
e estudar;
O futuro está no atendimento de saúde eficiente,
de qualidade, que valorize o paciente no seu momento
de dor e vulnerabilidade, que valorize o profissional de
saúde e que também dê segurança à família, para que
eia saiba que está sendo feito o melhor;
O futuro está nas soluções de emprego e renda que possam devolver dignidade às famílias, cujos
membros nesse momento estão desempregados ou
subempregados, que dê mais empoderamento às mulheres sergipanas e boas expectativas para os jovens
que estão buscando agora o mercado de trabalho. Os
jovens precisam de educação, esporte, trabalho e muito acesso à cultura, para que não se tornem pessoas
sem expectativas, sem sonhos, que facilmente possam
ser abordados pelas drogas.
E, acima de tudo, temos o desafio de crescer e
modernizar, sem sucumbir à violência que se alastra
nas grandes cidades.
Há muita coisa a fazer e estamos dispostos a
transformar nossa cidade num lugar cada vez melhor!
Parabéns, aracajuanos! Parabéns, Aracaju!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ao terminar a sessão do dia de hoje, a gente faz
aqui uma pequena homenagem ainda ao nosso querido
cantor, intérprete e compositor Emílio Santiago, lendo
aqui uma das suas mais bonitas interpretações sobre
100 Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão.
Dizia ele, na voz inesquecível:
100 Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão
Será
Que já raiou a liberdade
Ou se foi tudo ilusão
Será
Que a Lei Áurea tão sonhada
Há tanto tempo assinada
Não foi o fim da escravidão
Hoje dentro da realidade
Onde está a liberdade
Onde está que ninguém viu
Moço
Não se esqueça que o negro também construiu
As riquezas do nosso Brasil
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Pergunte ao criador
Quem pintou esta aquarela
Livre do açoite da senzala
Preso na miséria da favela
Sonhei
Que Zumbi dos Palmares voltou
A tristeza do negro acabou
Foi uma nova redenção
Senhor
Eis a luta do bem contra o mal
Que tanto sangue derramou
Contra o preconceito racial
O negro samba
Negro joga capoeira
Ele é o rei na verde e rosa da Mangueira
Vá em paz, Emílio Santiago! Muita luz divina
para você!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão, lembrando às Srªs Senadoras e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2013, na forma
do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no
âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa e altera as Leis nºs 5.537,
de 21 de novembro de 1968, 8.405, de 9 de
janeiro de 1992, e 10.260, de 12 de julho de
2001 (proveniente da Medida Provisória nº
586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/
SE); e Relator Revisor: Deputado Márcio
Macêdo (PT/SE), favorável, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2013,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013
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2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 147, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na Casa
de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados oriundos do ex-Território Federal
de Rondônia integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de
11 de junho de 2010, e dá outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 192, DE 2011 - COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Complementar, da Senadora Vanessa Grazziotin,
que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 289, DE 2011
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Complementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues,
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB à
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de
1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a
entrega e o controle das liberações dos recursos
dos Fundos de Participação e dá outras providências, para dispor sobre critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal - FPE, e dá outras providências.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
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5
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 744, DE 2011 - COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
º 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Complementar, do Senador Marcelo Crivella, que
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre
o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e
dá outras providências, para dispor sobre os
critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174,
de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Complementar, do Senador Ricardo Ferraço, que
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre
o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências, para dispor sobre os critérios de distribuição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 35, DE 2012 - COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Complementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira,
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62,
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece
os critérios de rateio do Fundo de Participação
dos Estados-FPE e dá outras providências.
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(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
8
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89, DE 2012 - COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Complementar, do Senador João Vicente Claudino,
que estabelece critérios para a repartição dos
recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
9
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 100, DE 2012 - COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Complementar, do Senador Francisco Dornelles,
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de julho de 1992, para estabelecer os critérios de
rateio do Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 114, DE 2012 - COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 - art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Complementar, do Senador Cristovam Buarque,
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que altera a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos Fundos de
Participação e dá outras providências, para
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, 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.
12
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 174, de 2010, 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; 375, 466 e 539, de 2009;
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214,
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (benefícios
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 33 minutos.)
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Ata da 34ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 21 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Ataídes Oliveira

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e
encerra-se às 19 horas e 24 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a presença do Senador Antonio Carlos
Rodrigues, iniciamos então a nossa sessão.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 33
a 37, 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
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receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:

686

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11841
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11842 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

687

Março de 2013

688

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11843
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11844 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

689

Março de 2013

690

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11845
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11846 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

691

Março de 2013

692

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11847
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

11848 Sexta-feira 22

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. no 16/2013 – CCT
Brasília/DF, 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que o Plenário da Comissão, em reunião realizada em
6 de março último, deliberou pela modificação do dia e
horário para realização das reuniões da CCT, que anteriormente aconteciam às quartas-feiras, às 9 horas,
aprovando, então, por unanimidade, como nova data
e horário, às terças-feiras, às 9 horas.
Ante isso, solicito a gentileza de que essa Presidência determine a tomada das providências necessárias aos setores competentes para a devida atualização destas informações no que couber, inclusive
para menção na Ordem do Dia.
Sem mais para o momento, reitero nossos votos
de estima e apreço.
Senador Zezé Perrela, Presidente da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal.
Ofício no 1/MPV no 606/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória no 606, de 19 de fevereiro de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Alexandre Santos
Vice-Presidente: Senador Luiz Henrique
Relator: Senador José Pimentel
Relator Revisor: Deputado Zé Geraldo
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Deputado Alexandre Santos,
Presidente.
Ofício no 1/MPV no 607/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória no 607, de 20 de fevereiro de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
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Presidente: Senador Eduardo Amorim
Vice-Presidente: Deputado Fabio Reis
Relator: Deputado Assis Carvalho
Relator Revisor: Senador Paulo Paim
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senador Eduardo Amorim,
Presidente.
Ofício no 1/MPV no 608-2013
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada apreciar a Medida Provisória no 608, de 1o de março de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Cláudio Puty
Vice-Presidente: Senador Francisco Dornelles
Relator: Senador Cássio Cunha Lima
Relator Revisor: Alfredo Kaefer
Respeitosamente, Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Deputado Cláudio Puty, Presidente..
Oficio no 1/MPV 609 – 2013
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória no 609, de 8 de março de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senadora Ana Rita
Vice-Presidente: Deputado Paulo Teixeira
Relator: Deputado Edinho Araújo
Relator Revisor: Senador Lobão Filho
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senadora Ana Rita, Presidente,
Oficio no 87/2013 – GSHCST
Em 21 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com cordiais cumprimentos, dirijo-me à Vossa
Excelência para informar que, devido a agenda com
a Presidenta da República no Estado de Pernambuco, estarei impossibilitado de representar esta Casa,
em missão no exterior, na Terceira Missão de Estudos
sobre Inovação, objeto do Requerimento no 145, de
2013, aprovado na Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Atenciosamente,– Senador Humberto Costa.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vãoi à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 2013
(Complementar)
Altera a Lei Complementar n° 116, de 31 de
julho de 2003, para aplicar a não incidência
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios
e do Distrito Federal, às atividades de inseminação artificial, fertilização in vitro e
congêneres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 2° da Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso IV:
“Art. 2° ...........................................................
........................................................................
IV – atividades de inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
...............................................................” (NR)
Art. 2° Fica excluído da lista de serviços anexa
à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003,
o subitem 5.04.
Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O Brasil possui um rebanho bovino de 212,8
milhões de cabeças, com uma produção anual de 32
bilhões de litros de leite (pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2011, do IBGE) e de carne de 9.210 mil
toneladas equivalente-carcaça (USDA, 2012). A atividade pecuária gerou, em 2011, um PIB, ou seja, riqueza para o Brasil, de R$ 278,8 bilhões (CEPEA, 2012).
Apesar dos números surpreendentes, o rebanho
bovino brasileiro apresenta baixa eficiência produtiva.
Um dos grandes entraves da baixa produtividade é a
qualidade genética de nossos animais. Os produtores
brasileiros utilizam muito pouco as biotecnologias da
reprodução, técnicas mundialmente empregadas para
promover melhoria genética dos rebanhos. O uso programado de biotecnologias da reprodução visando à
eficiente multiplicação de animais de produção e ao
rápido ganho genético do rebanho pode proporcionar
aumento significativo da produtividade e maior retorno
econômico à agropecuária.
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Entretanto, para que essa realidade se estabeleça, uma das condições é adequar a tributação da atividade de “produção in vitro de embriões animais”, para
deixar claro que o processo de produção de embriões
constitui industrialização e não prestação de serviço.
A Lei Complementar (LCP) nº 116, de 31 de julho de 2003, que trata do Imposto sobre Prestação de
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência
dos Municípios e do Distrito Federal, no subitem 5.04
de sua lista de serviços anexa, relaciona a inseminação artificial, a fertilização in vitro e congêneres como
fato geradores do tributo.
Ocorre que a produção in vitro compreende, mas
não se resume à inseminação artificial, nem à fecundação in vitro. Mas, a partir do momento que essas
atividades passaram a constar da lista anexa à LCP
nº 116, de 2003, os Municípios se viram autorizados
a exigir o ISS sobre essas operações, mesmo que
compreendidas na complexa atividade industrial de
atividade de produção in vitro de embriões, compelindo as produtoras a emitirem nota fiscal de prestação
de serviços.
Efetivamente, o processo de produção in vitro
dos embriões bovinos, ovinos e caprinos consiste na
execução de diversas atividades e etapas de produção,
iniciando-se com a aspiração dos ovários das doadoras para coleta de ovócitos (óvulos imaturos aspirados
com auxilio de equipamento). Posteriormente, os referidos materiais coletados passam por um processo
denominado de maturação e em seguida são destinados à fertilização.
Para a consecução dessas atividades, são necessários laboratórios equipados com maquinários
apropriados e de alta tecnologia. Na produção in vitro
dos embriões, utiliza-se um grande número de insumos específicos para o desenvolvimento e transformação do material genético, tais como: ovócitos, sêmen,
hormônios, meios de maturação, fertilização e cultivo,
contendo todos os ingredientes necessários à formação do embrião, gases especiais, etc.
Uma vez realizada a fecundação, os óvulos são
levados ao meio de cultivo específico para que se chegue ao estágio de embrião. O meio de cultivo é dotado
de condições (atmosférica, de temperatura e de nutrientes) ideais para o desenvolvimento dos embriões.
A proveniência dos embriões e do sêmen pode
ocorrer de duas maneiras: (i) o cliente solicita que seja
encaminhado veterinário para a sua fazenda e discrimina os animais que deverão ser submetidos à aspiração
e coleta, sendo que o material coletado é levado para
os laboratórios da produtora; e (ii) o cliente solicita o
tipo de embrião que deseja e a produtora adquire o
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sêmen e óvulos de terceiros e produz o embrião seguindo as especificações solicitadas.
Cessado o referido processo, os embriões que
se desenvolverem perfeitamente (aqueles que não são
descartados) são levados às “Centrais” – fazendas
de terceiros – que se responsabilizam por promover
a transferência dos embriões em fêmeas receptoras
(“barrigas de aluguel”), as quais são, posteriormente,
transportadas para as fazendas dos pecuaristas que
encomendaram os embriões, ou são transferidas nas
próprias receptoras dos pecuaristas em suas respectivas propriedades.
Desse modo, observando-se as características
intrínsecas ao processo de produção de embriões
praticado, seja em relação a cada uma das atividades realizadas, seja no que se refere aos insumos
empregados, infere-se que o resultado a ser atingido
com a execução de tal processo não é outro senão
o de modificar ou transformar os materiais genéticos
coletados em embriões desenvolvidos, prontos para
serem utilizados na inseminação. A produção de embriões, portanto, tem nítido caráter industrial, já que o
processo enquadra-se perfeitamente no conceito de
industrialização, mais especificamente na modalidade
de transformação, previsto no inciso I do art. 4º do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI – Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010) e no
parágrafo único do art. 46 do Código Tributário Nacional.
Sobre o tema e em linha com o disposto acima,
note-se que a Divisão de Tributação (DISIT) da Superintendência da Receita Federal do Brasil da 10ª
Região Fiscal, na Solução de Consulta nº 246, de 19
de dezembro de 2007, adotou exatamente o mesmo
entendimento, ou seja, de que a realização de coleta
de sêmen, de processamento e embalagem do produto em ampolas não tem natureza jurídica de prestação de serviço.
No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) celebrou o Convênio ICMS
70, de 1992, com o objetivo de desonerar da tributação
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), as operações realizadas com embrião
ou sêmen.
Pelo exposto, fica patente que a produção de
embriões se enquadra no conceito de industrialização
contido na legislação do IPI, não consubstanciado prestação de serviços sujeita ao ISS. Ainda no que se refere
à diferenciação da natureza jurídica do fato gerador do
ISS e do IPI, é clara a lição de José Eduardo Soares
de Melo (IPI – Teoria e Prática, São Paulo, ed. Malheiros, 2009, p. 92) quando explica que a prestação de
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serviço demanda esforço humano, pessoal, que pode
(ou não) traduzir-se em um bem corpóreo ou mesmo
implicar a utilização de materiais, sem que desvirtue
sua efetiva natureza: é uma obrigação de fazer. Dessa
forma, o IPI se distingue do ISS fundamentalmente pela
prática de operações jurídicas (de cunho tecnológico),
implicando obrigação de dar um bem (a exemplo do
ICMS), objeto de anterior elaboração.
Contudo, como visto acima, a LCP nº 116, de
2003, em virtude de seu subitem 5.04, dá margem à
tributação da atividade de produção in vitro de embriões bovinos, ovinos e caprinos pelo ISS, o que,
representa uma injustiça tributária, ainda gera insegurança jurídica. Assim, nossa intenção com este
projeto de lei é dirimir por completo o conflito quanto
aos tributos incidentes na comercialização dos embriões, de maneira que incidam na operação apenas
o IPI e o ICMS.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 116,
DE 31 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se
constituam como atividade preponderante do prestador.
....................................................................................
Art. 2o O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior
do País;
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros
de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e
dos gerentes-delegados;
III – o valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto
no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
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resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento
seja feito por residente no exterior.
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003.
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro
e congêneres.
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou
tratamento móvel e congêneres.
5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
....................................................................................
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 188, DE 2013
Requeiro, na forma do art. 71, inciso VII, da
Constituição Federal e dos arts. 216, inciso I, e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente
do Tribunal de Contas da União, pedido de informações sobre a execução do Convênio nº 75.7141/2011,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santarém/
PA e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, tendo em vista que:
1. O referido instrumento, vigente até 09/01/2014,
tem como objeto a execução de obras de recuperação de estradas vicinais em áreas do Projeto
de Assentamento Moju I e II;
2. Ocorre que as áreas de localização das estradas, com a criação do Município de Mojuí dos
Campos e sua instalação em 1º/01/2013, foram
desmembradas de Santarém e passaram a compor a área territorial do novo Município, gerando
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dúvidas sobre qual Prefeitura deve executar o
objeto do instrumento.
Justificação
O presente requerimento objetiva garantir a boa
gestão dos recursos públicos, em defesa dos interesses da população a ser beneficiada com a recuperação das estradas vicinais localizadas no PA Moju I e II.
O desmembramento da área do PA gerou a controvérsia, que vem retardando a recuperação das estradas, apesar do interesse e da prioridade dada ao
assunto pelos gestores dos municípios envolvidos,
que reclamam, sem qualquer divergência entre ambos, apenas uma definição da questão, ou seja, qual
município deverá executar as obras.
Sala das Sessões , – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Acir Gurgacz, com a palavra, pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito a inscrição
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Chamamos de imediato, como nosso convidado,
o orador inscrito, ex-Presidente, Senador Fernando
Collor, do PTB de Alagoas.
Em seguida, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Exmªs Srªs
e Srs. Senadores, em meu último pronunciamento desta
tribuna, abordei dois temas que, ao mesmo tempo em
que se interligam em prol de um mundo justo e saudável, traz à tona um terceiro e definitivo argumento de
extrema oportunidade para se falar hoje. A conjugação
do conceito de consumo sustentável com os direitos
básicos do consumidor revela e nos remete àquele
que é o mais crucial elemento de consumo oferecido
pela natureza: a água.
Amanhã, dia 22 de março, comemoramos o Dia
Mundial da Agua, instituído pelas Nações Unidas, em
1993, portanto, há exatos 20 anos. O objetivo maior
foi o de criar um momento de reflexão, análise, cons-
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cientização e elaboração de medidas práticas para resolver o problema da contaminação e da degradação
das águas pela ação do homem, como também da
real ameaça de sua escassez num futuro próximo. No
intuito de orientar as celebrações deste ano, a ONU
escolheu o tema “Cooperação pela Água”, com foco
na divulgação de iniciativas para utilização conjunta e
consciente da água doce.
Aliado à instituição do Dia Mundial da Água, as
Nações Unidas aprovou e editou, também em 1993,
a Declaração Universal dos Direitos da Água, da qual
vale aqui extrair alguns de seus principais dispositivos:
A água faz parte do património do planeta.
Cada continente, cada povo, cada nação, cada
região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.
E vai adiante.
O direito à água é um dos direitos fundamentais
do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado
pelo art. 3º da Declaração dos Direitos do Homem.
E continua.
A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção
constitui uma necessidade vital, assim como
uma obrigação moral do homem para com as
gerações presentes e futuras.
Continua ainda as Nações Unidas.
A utilização da água implica o respeito à lei.
Sua proteção constitui uma obrigação jurídica
para todo homem ou grupo social que a utiliza.
Essa questão não deve ser ignorada nem pelo
homem nem [tampouco] pelo Estado.
A gestão da água impõe um equilíbrio entre
os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social.
Encerra as Nações Unidas nesse documento
divulgado.
Essas afirmações e recomendações justificam-se principalmente pelo fato de que, apesar de dois
terços do nosso Planeta serem constituídos de água,
apenas 0,008% desta água é potável, ou seja, própria
para consumo. Foi dentro desse cenário que as Nações
Unidas também proclamou, por meio da Resolução
58/217, o período de 2005 a 2015 como a Década
Internacional para Ação, sob o título “Agua, fonte de
vida”. O foco da iniciativa era o de implementar programas na tentativa de atingir os objetivos acordados
internacionalmente sobre questões ligadas à água
contidos no capítulo 18 da Agenda 21, nos Objetivos
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de Desenvolvimento do Milénio e no Plano de Implementação de Johannesburgo.
O fato, Sr. Presidente, é que estamos no limiar
do término desta década instituída pelas Nações Unidas e as preocupações com os recursos hídricos de
nosso Planeta continuam. E digo recursos hídricos de
forma genérica, Sr. Presidente, pois, como se sabe, a
importância da água vai muito além de um mero conceito de um bem da natureza. A vitalidade da água está
no ‘matar da sede’, no ‘lavar do corpo e das coisas’, e
também no ‘irrigar da terra’, no ‘gerar da energia’, no
‘navegar das embarcações’ e, até mesmo, no ‘umidificar do ar’ que respiramos. E nada mais representativo
do conceito de consumo sustentável do que a água
potável, a água límpida, pura e transparente.
Esta simbologia está bem retratada no Brasil
por meio também de uma diversidade de exemplos
do uso da água como meio básico para uma série de
empreendimentos e atividades. Em recente discurso nesta Casa, mais especificamente na Comissão
de Serviços de Infraestrutura, tive oportunidade de
anunciar a inauguração dos dois primeiros trechos do
Canal Adutor do Sertão Alagoano, ocorrida no último
dia 12 de março, com a presença de Sua Excelência a
Presidenta Dilma Rousseff. Trata-se de uma das mais
importantes obras federais de infraestrutura hídrica no
Nordeste brasileiro, pois permitirá o desenvolvimento
da economia regional pela melhoria das condições de
abastecimento humano e dos perímetros de irrigação,
pelo desenvolvimento da piscicultura e do agronegócio, bem como pelo remanejamento das adutoras coletivas existentes.
No mesmo segmento, não se pode deixar de citar
a imensa obra de infraestrutura, no mesmo Nordeste
brasileiro, de transposição e revitalização das águas
do São Francisco, do que é uma verdadeira dádiva
da natureza ao nosso País, e que representa, em seu
curso, o reflexo de um dos principais caminhos do
desenvolvimento brasileiro desde a sua descoberta.
Ainda no campo dos grandes empreendimentos
nordestinos com o uso racional e tecnológico da água,
é importante citar a Usina Hidrelétrica de Xingó, instalada no Rio São Francisco, na divisa dos Estados de
Alagoas e Sergipe, e que tive a honra não só de retomar sua construção quando exerci a Presidência da
República, como também de impulsionar os investimentos necessários e que garantiram a sua inauguração.
Contudo, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
ainda há muito a se fazer no mundo para se potencializar e melhor distribuir o consumo da água. Dados
das Nações Unidas revelam que aproximadamente 1
bilhão de pessoas no Planeta – 1 bilhão de pessoas
no Planeta! – não têm acesso à água, não têm acesso
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sequer à água suficiente para as suas necessidades
mais básicas de consumo. Este número pode alcançar,
em 2025, 1,8 bilhão de pessoas. Uma vida digna requer
um consumo – é essa a estimativa – de 110 litros de
água por dia. Mas o que se vê nesse quesito é uma
acentuada disparidade entre os países. Nos Estados
Unidos, a média de consumo diário é de 300 litros por
pessoa; na Europa, 200 litros; no Brasil, 150 litros. Em
compensação, na África Subsaariana o consumo fica
entre 10 e 20 litros por dia, por pessoa.
Em suma, Sr. Presidente, o acesso aos recursos hídricos ainda se mostra desigual e antagônico,
como o próprio comportamento dos fenômenos naturais que observamos no Planeta envolvendo a água.
Ainda vivemos – e ao que tudo indica isso será cada
vez mais frequente – sob os paradoxos da seca versus
enchentes; das nevascas versus o degelo das camadas polares; dos invernos rigorosos, em que pese o
aquecimento global.
E aqui cabe a reflexão sobre as sábias palavras
de Montaigne, datadas de quase cinco séculos: “A
natureza é um doce guia, mas não mais doce do que
prudente e justa.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a solução
para todos esses problemas de preservação ambiental
aponta para a tomada de medidas urgentes por parte dos poderes públicos, passa pela conscientização
das sociedades de consumo, pela necessidade de
uma nova postura, e desemboca na certeza de que
temos que quebrar paradigmas quando nos referimos
ao uso e à gestão dos recursos hídricos. Somente assim estaremos alcançando, na prática, o conceito de
consumo sustentável.
Pelo lado do Poder Público, especificamente no
Brasil, há de se cobrar, por exemplo, a responsabilidade
constitucional do Estado, pois a entrega dos serviços
de distribuição de água não pode e não deve ser repassada para o setor privado, que enxerga a população não como usuária de um serviço essencial à vida,
mas como uma mera consumidora.
Pelo lado da sociedade, há de se tornar mais ciente, por exemplo, quanto à nocividade do desperdício
de água e à importância do seu uso com parcimônia e
racionalidade. Apenas a título de exemplo – um singelo exemplo que torna fácil alcançar e compreender o
seu significado –, num ato simples do cotidiano como
escovar os dentes, em três minutos se gastam, com
a torneira aberta, durante a escovação, 540 litros de
água por mês, ao passo que, com a torneira fechada,
durante a escovação, o consumo é de apenas 60 litros.
Vejam a enorme diferença e o desperdício monumental
que devemos estar fazendo no Planeta todos os dias.
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Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Brasil possui todas as condições de dar exemplos positivos ao mundo, pois temos a maior e mais complexa
diversidade de ecossistemas do Planeta.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Já concluo, Sr. Presidente.
Basta citar, apenas no campo dos recursos hídricos, o oceano que nos margeia, os estuários que
nos misturam, os lagos que nos espelham e os rios e
regatos que nos contornam. São todas fontes que podem se tornar inesgotáveis se exploradas corretamente. Além disso, temos o maior volume de água doce,
cerca de 12% de todas as fontes mundiais, e um dos
maiores reservatórios de água subterrânea, o Sistema
Aquífero Guarani, de alto valor estratégico pela localização em áreas de grande demanda de água, as Regiões Sul e Sudeste, e de parte das Regiões Sudeste
e Centro-Oeste. Ou seja, temos a maior quantidade e
a melhor qualidade em termos de recursos hídricos.
Resta-nos agora saber explorá-los. Caso contrário, Sr.
Presidente, corremos o risco de concluir que a única
forma de garantir a sobrevivência do Planeta será, paradoxalmente, a adoção de um modelo de progressivo
e permanente decrescimento econômico do mundo.
Afinal, como afirmou Francis Bacon, há 400 anos, “a
natureza só é comandada se é obedecida”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Este foi o Senador Fernando Collor, defendendo o
meio ambiente e a importância da água para o Planeta.
Parabéns pelo pronunciamento!
De imediato, passamos a palavra ao Líder do
PDT, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, nossos telespectadores da TV
Senado, meus amigos e minhas amigas de Rondônia,
que nos acompanham neste momento.
Trago hoje para o debate um tema que considero
da maior importância.
O Papa Francisco disse ontem a nossa Presidenta Dilma Rousseff, no Vaticano, que é necessário
empenho conjunto para combater as drogas e reforçar
os valores e os princípios da juventude. A nossa Presidenta, vale ressaltar, foi a primeira Chefe de Estado
recebida pelo Papa Francisco, depois da cerimônia que
marcou, ontem, o início do seu pontificado.
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O Líder da Igreja Católica não poderia ter escolhido um assunto melhor para tratar com a nossa
Presidenta e não poderia ter dito palavras mais sábias
que aquelas que afirmou. A verdade é que o chamado
“mal do século”, as drogas, especialmente o crack, são
um inimigo de toda a sociedade, o que requer muito
esforço e união de todos nós para que seja enfrentado esse problema.
Na tarde de hoje, destaco aqui a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, nas pessoas do Prefeito Mauro Nazif e do seu Vice, Dalton di Franco, de buscar o
apoio do Governo Federal para enfrentar o problema
das drogas na capital do meu Estado de Rondônia,
juntamente com o Governo do Estado, fazendo uma
grande composição, uma grande aliança de ações entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, por
meio das ações do nosso Governador Confúcio Moura
e também do Governo Federal.
Já é de conhecimento de todos que as drogas
têm se espalhado por todos os cantos do País.
De acordo com dados do ano passado, cerca de
98% dos Municípios brasileiros já sofrem com a comercialização, com o uso de entorpecentes e com a
criminalidade que está associada a esses atos. No entanto, uma pequena parcela dos Municípios brasileiros
vinham tomando iniciativa de fazer esse enfrentamento
direto contra as drogas, apesar de o Governo Federal,
de a Presidenta Dilma terem criado as ferramentas necessárias para que as cidades e os cidadãos possam
travar essa guerra contra o narcotráfico.
Lançado em dezembro de 2011, o Programa Crack, é Possível Vencer abrange um conjunto de ações
interministeriais para enfrentar o crack e outras drogas que afetam a nossa população principalmente os
nossos jovens e as nossas crianças.
Com investimento de R$4 bilhões da União até
2014 e articulação com Estados, Distrito Federal e
Municípios, além da participação da sociedade civil,
tem o objetivo de aumentar a oferta de tratamento de
saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o
tráfico e as organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção. As ações estão estruturadas em
três eixos: cuidado, autoridade e prevenção.
Fico muito satisfeito em anunciar que a capital de
Rondônia, Porto Velho, vai receber, já em abril, duas
bases móveis para policiamento e 40 câmeras de vigilância para instalação em área urbana de risco. São
equipamentos que, sem dúvida, deverão contribuir bastante para que as nossas forças de segurança consigam ficar um passo à frente do narcotráfico, ajudando
a livrar nossos jovens e crianças da influência do vício.
Também me deixa muito satisfeito que a iniciativa
de adesão da capital do Estado ao Programa Crack, é
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Possível Vencer, cujo comitê gestor será dirigido pelo
Vice-Prefeito Dalton di Franco, em nome do Prefeito
Mauro Nazif, colocou Porto Velho à frente da responsabilidade de promover, no próximo dia 26, às 14h30,
hora de Brasília, uma teleconferência com representantes de todos os outros Municípios do Estado e o
Ministério da Justiça.
Essa teleconferência, da qual farei parte, tem
como objetivo convocar todas as cidades do Estado
para aderir ao programa. Os prefeitos, secretários,
representantes de todas as cidades de Rondônia vão
comparecer à prefeitura de Porto Velho para que possam acompanhar juntos as orientações, as explicações
dos gestores do Programa Crack, é Possível Vencer,
que serão transmitidas via Internet, numa teleconferência em via de mão dupla, onde todos poderão falar
das condições das suas cidades, de como poderão
participar desse esforço para eliminar o consumo e o
tráfico de drogas em nosso Estado de Rondônia.
Parabenizo o esforço da equipe da Prefeitura
de Porto Velho, que está toda unida nessa batalha,
o pessoal da Semdestur, da Semas, da Semed, das
Coordenadorias da Juventude e da Mulher e também
da Semusa.
Esse é o caminho, é o caminho que estamos trilhando, desde 2010, quando iniciamos a nossa Campanha Saúde Sempre, Drogas Jamais, que é o caminho
do enfrentamento dos entorpecentes, da educação
de nossos jovens e nossas crianças, que, de cara e
consciência limpas, são, como o Papa Francisco falou à Presidenta Dilma: “Essas crianças e jovens são
o nosso futuro”.
Portanto, precisamos cuidar da nossa juventude,
cuidar dos nossos jovens, para deixá-los longe desse
mal que afeta muitos jovens e muitas crianças de várias partes do nosso País. Mas isso só vamos conseguir se houver uma conscientização, uma união, não
somente dos governos, mas da sociedade organizada
e da população também, para que todos nós, juntos,
possamos enfrentar esse mal que são as drogas em
nosso País, especialmente o crack, que tem causado
muitas tristezas a muitas famílias brasileiras.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente,
muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz, pelo seu
pronunciamento brilhante, como sempre. E passamos
a palavra, de imediato, ao Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Passamos a palavra, então, ao Senador Ruben
Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, pelo tempo
de dez minutos. Em seguida, falará o Senador Valdir
Raupp, como Líder.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente
estive nesta tribuna para falar de um tema difícil, que
precisa ser encarado com seriedade e intenção real de
chegar a soluções, sem medidas protelatórias.
Tenho visto aqui parlamentares de vários Estados
do País retratando suas preocupações com o problema
fundiário e a relação entre produtores rurais e indígenas.
Sabemos da nossa dívida histórica para com
essa população, mas não podemos deixar que essa –
entre aspas – “culpa” prejudique aqueles que ocupam
a terra há décadas e que têm o direito de propriedade sobre ela. Estou falando dos produtores rurais do
meu Estado, mas sei que meus colegas de Norte a Sul
têm inúmeros exemplos de como é urgente uma ação
efetiva do Executivo Federal a respeito dos conflitos
agrários. Estamos em permanente estado de tensão,
prestes a ver ainda mais derramamento de sangue de
ambos os lados.
No meu último discurso, Sr. Presidente, alertei
para a influência da Funai de Mato Grosso do Sul, que
está insuflando conflitos.
Em decorrência desse pronunciamento, várias lideranças das comunidades indígenas do meu Estado
solicitaram audiência em meu escritório parlamentar em
Campo Grande, no último dia 15, para discutir o quadro
dos conflitos e prestar esclarecimentos sobre o tema.
Tivemos uma conversa franca por mais de duas
horas. Pude constatar que os líderes indígenas são
formados por pessoas preparadas e esclarecidas.
Suas manifestações são formuladas com grande preparo intelectual.
Tive a oportunidade de ouvi-los de maneira direta, sem interferências estranhas. Posso assegurar aos
senhores que todos desejam a paz, a resolução dos
problemas sem violência, respeitando a lei e a ordem.
Muitos se sentem incomodados com a imagem de que
são – entre aspas – “fantoches da Funai”; outros reclamam das excessivas interferências das ONGs em
torno de suas comunidades.
Enfim, as lideranças também estão preocupadas
e desejam trilhar o caminho pacífico e ordeiro para encontrar soluções efetivas para os problemas.
Srªs e Srs. Senadores, dessa reunião pude, então,
reforçar meus pontos de vista. Vejo hoje que existem
três aspectos para se observar de perto a questão do
conflito existente em meu Estado entre comunidades
indígenas e os proprietários rurais. O primeiro é o da
legalidade; o segundo é o aspecto econômico, e o terceiro é o do ponto de vista humano e social.
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Esses três elementos formam o cerne das disputas. E com eles, infelizmente, confluem pelos desvãos
os atos de violência.
A cada tempo a imprensa noticia, com grande
parcialidade, diga-se de passagem, o assassinato de
cidadãos brasileiros, índios e não índios. Todos estão
emocionalmente envolvidos numa disputa desesperada.
Lembrando uma frase de Nelson Rodrigues, fica
a impressão de que não há inocentes nem culpados:
todos são vítimas.
O ambiente nos Municípios de Antônio João,
Amambai, Aquidauana, Caarapó, Coronel Sapucaia,
Corumbá, Douradina, Dourados, Itaporã, Iguatemi, Miranda, Paranhos, Porto Murtinho, Sidrolândia e Tacuru
é de tensão permanente, senhores.
Toda a região fronteiriça entre Brasil, Paraguai
e Bolívia vive uma situação anômala, nervosa, desesperada.
Há informações de que, atraídos pela notícia de
que reservas imensas serão demarcadas nessa faixa
geográfica de nosso País – vejam bem, senhores –,
comunidades étnicas vivendo em terras paraguaias,
bolivianas e até colombianas, lá no extremo norte da
América do Sul, aportam na região com a esperança
de criar um grande território das comunidades indígenas latino-americanas.
Não é preciso dizer o quanto isso tem causado
apreensão entre quem vive há mais de um século na
região ou quem adquiriu ali propriedades tendo plenos
direitos e segurança jurídica de propriedade da terra.
Os proprietários adquiriram suas terras com a
formalização de atos jurídicos perfeitos.
Por isso, a ação da Funai de publicar atos demarcatórios de surpresa, como fez recentemente em
ato do dia 19, publicado ontem no Diário Oficial, desconsiderando a realidade específica de nosso Estado,
insufla e tensiona o ambiente. Digo mais: o quanto
isso tem retraído os investimentos, o quanto isso tem
conflagrado os Municípios e o quanto essa situação é
desgastante para todos.
Estamos vivendo uma guerra permanente. Uma
guerra suja de informações e contrainformações. Uma
guerra jurídica sem trégua, com decisões e contradecisões que tornam a situação mais e mais indefinida.
Analisando a história e as legislações consagradas, percebe-se um contrassenso.
Recentemente, tive a oportunidade ler um parecer
do grande mestre do Direito Constitucional Brasileiro
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
reconhecido internacionalmente, o Dr. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que detalha, numa exposição direta
e brilhante, que, desde a Constituição de 1891, depois
passando pelas Cartas de 1934, 1937, 1967 e 1969, a
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União reconheceu o direito dos Estados-membros às
suas próprias competências, resguardando sua autonomia no que tange à utilização de suas terras devolutas.
Com a Constituição de 1988, houve uma mudança de perspectiva. Se antes, ao longo de quase todo
o século XX, a ideia vigente era de que o Brasil devia
– entre aspas – “integrar seu território para não entregar” aos estrangeiros, na famosa frase do Marechal
Cândido Rondon, com a nova Carta Constitucional
passou a vigorar o conceito de – entre aspas – “ocupar para preservar”.
Mas ressalte-se aqui o parecer do Dr. Manoel
Gonçalves de que uma nova norma constitucional,
mesmo quando editada pelo poder originário, tem incidência imediata, não caráter retroativo.
Nesse sentido, desde a Constituição de 1934, foi
reconhecido às comunidades indígenas o direito de
posse da terra, mas não da propriedade. Só em 1946,
no artigo 216, essa posse foi reconhecida quando havia ocupação em caráter permanente.
Mais tarde, a Constituição de 1988, a que nos
rege, confisca aos Estados as terras sobre as quais
tinham domínio há um século, pois elas passam de
terras do domínio estadual para terras do domínio da
União, como ocorre hoje.
Mesmo que pelo artigo 231 da atual Carta Constitucional tenha havido mudança de paradigma, é certo
que as normas constitucionais não têm retroeficácia,
mas eficácia imediata, conforme o parecer do graduado jurista a que me referi. Ou seja, o que antes existia
está amparado pelo princípio do direito adquirido, não
havendo possibilidade de qualquer alteração na base
do direito, a não ser pela figura estranha e antidemocrática da quebra do Pacto Federativo.
Assim, Srs. Senadores, o que se tem colocado
cada vez mais é que a Funai, com essas novas demarcações de terra que vêm ocorrendo hoje em Mato
Grosso do Sul, vem colocando em prática o confisco
puro e simples. E o esbulho nunca foi um ato legalmente aceitável.
Isso não tem amparo nas normas vigentes no
Estado democrático de direito. No mínimo, o correto
seria o pagamento pela União das terras consideradas indígenas pelo preço justo, conforme proposta de
emenda constitucional ofertada pelos eminentes Senadores Waldemir Moka e Delcídio, nesta Casa.
E a razão para que esse procedimento seja o
menos injusto se baseia em dados históricos.
Quero lembrar, Excelências, que, no final do século XIX, quase no fim do período Imperial, o Barão de
Antonina recebeu de Dom Pedro II as terras limítrofes
com o Paraguai. Eram milhões de hectares, perdidos

701

Março de 2013

num vazio territorial imenso, lugar onde qualquer presença humana era rara e episódica.
Mais tarde, essas terras foram entregues à Companhia Mate Laranjeira, que explorava a erva brasileira, o famoso mate lá do Rio Grande do Sul, dando
início ao processo de ocupação gradual da região sul
de Mato Grosso.
A colonização instaurou-se pela vontade do governo e interesse da União, principalmente depois da
Guerra do Paraguai, que via a necessidade premente
de delimitar, com a presença de cidadãos brasileiros,
uma vasta área de fronteira, onde hoje se situa grande
parte do território sul-mato-grossense.
Quero aqui finalizar este pronunciamento.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Ruben Figueiró?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Com muita honra, Senador Waldemir. V. Exª conhece
muito melhor do que eu esta questão que estou analisando, neste instante, desta tribuna.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Certamente não conheço, e V. Exª tem a experiência
parlamentar de muitos anos. Mas, Senador Ruben Figueiró, no final do ano passado, com ajuda de vários
Senadores aqui, fizemos uma emenda de comissão. E,
na Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos
aprovar R$100 milhões. Sobre essa questão da luta
pelos índios, eu fiz chegar ao Senador Paulo Paim,
que hoje preside esta sessão e que, na época, era
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, que,
em Mato Grosso do Sul, nós não temos essa figura de
terras invadidas ou griladas. Lá, os produtores rurais
têm legitimidade, têm títulos. Há uma cadeia dominial
que mostra o título e a posse. Já há algum tempo esse
era o meu discurso, solitário no início. Agora, conseguimos unanimidade, dizendo que isso não existe no
Mato Grosso do Sul e que, portanto, não caberia a expropriação – esse é o termo exato. Caso se chegasse à
conclusão de que lá era terra indígena, teria que haver
uma desapropriação. O Ministério Público Federal do
nosso Estado reconhece isso; a Funai, numa audiência,
na Assembleia Legislativa, reconheceu isso; as lideranças das várias etnias reconhecem isso; e também os
produtores, mesmo contrariados, porque eles acham
que a terra é propriedade deles. Mas é sempre assim.
Ao se chegar à conclusão de que é terra indígena não
cabe a expropriação, e, sim, a desapropriação. Então,
o caminho é esse, se querem, realmente, aumentar
as reservas da população indígena, se querem reconhecer uma injustiça com a população indígena. E sou
um daqueles que reconhece que há uma dívida a ser
paga com os povos indígenas. Mas essa dívida é da
sociedade como um todo, não pode ser debitada nas
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costas de um único segmento. Então, para se corrigir
uma injustiça, vai-se praticar outra, desapropriando?
Como essas famílias, há 100 anos, 70 anos, 50 anos
nas terras, vão sair de lá, com uma mão na frente e outra
atrás, como aconteceu no Mato Grosso recentemente?
Então, diante disso, chegamos a essa conclusão. Dos
R$100 milhões que conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, só foi possível, mesmo
com a ajuda do Relator, colocar no Orçamento R$50
milhões. Mas eu ficava imaginando: R$50 milhões vão
começar esse processo. Vamos desapropriar algumas
propriedades e vamos fazer disso a referência de como
será esse processo de demarcação. E a expectativa
toda é essa. É muito difícil. É necessário, de um lado,
segurar produtores rurais e, do outro, também os índios,
que estão lá há 20 anos, 30 anos. E há gente que fica
insuflando, dizendo: “Vocês têm que invadir, a terra é
de vocês!” É claro que isso cria uma expectativa para
os índios. E o produtor rural diz: “Daqui, eu não saio.
Eu não roubei, não invadi; eu comprei essas terras.”
Tenho alertado quanto a isso aqui. Recentemente, um
jovem índio de 15 anos foi morto numa situação como
essa. O enfrentamento entre índios e produtores rurais é uma coisa quase iminente. Muito bem. Fomos
ao Ministro da Justiça, fomos à Presidente da Funai
e, recentemente, à Ministra Gleisi.
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Penso que o mínimo que a Presidência da Funai tem
que ter é bom senso e parar com o processo de demarcação. Ora, se não há dinheiro para demarcar nem
aquilo que está lá, por que ela tem que assinar outro,
Senador Valdir Raupp? A informação que eu tenho é
que esse grupo de trabalho que está indo para lá tem
a pretensão de demarcar mais 70 mil hectares. Onde
vamos parar com isso? O que pretende esse pessoal?
Eu chego a dizer que esse é um ato de irresponsabilidade. Mas nós convidamos o Ministro da Justiça na
Comissão de Agricultura – ele tem que vir – e também
a Presidente da Funai. Esta Casa não pode se omitir.
Temos de colocar um basta nisso, porque chega às
raias da irresponsabilidade estimular conflitos desnecessários entre produtores e população indígena. Esse
é o meu aparte. Agradeço a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– V. Exª, Senador Moka, o aparte não só enriquece
o meu pronunciamento, mas também reitera muitas
das coisas que eu já afirmara. Reconheço em V. Exª a
maior autoridade neste Parlamento sobre a questão
indígena em nosso Estado.
V. Exª tem toda razão. Não retiro uma letra das
afirmações que V. Exª fez. Estou perfeitamente solidá-
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rio e agradeço, sinceramente, o esclarecedor aparte
de V. Exª.
Ouço o eminente Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nobre
Senador Ruben Figueiró, V. Exª aborda um tema explosivo – podemos chamar assim – em nosso País, e
o aparte do Senador Moka veio contribuir com esses
esclarecimentos. O meu Estado tem muitas reservas
indígenas, em torno de 17 etnias, 17 reservas indígenas, algumas até com cinco milhões de hectares. São
três milhões de hectares na reserva dos Cinta Larga;
cinco milhões na dos Uru-Eu-Wau-Wau e há muitas
outras quase desse tamanho. Não temos tido grandes conflitos. No passado, criaram mais uma reserva
para um único índio isolado! Até aí, tudo bem! Pegaram fundiários de fazendas no sul do Estado, conseguiram diárias de preservação e criaram uma reserva
de 50 mil hectares para um único índio. Até aí, tudo
bem! Agora, estão querendo demarcar mais uma área
na região de São Francisco, Seringueira, São Miguel,
em torno de 60 mil hectares, e não há nenhum índio!
Estão tentando buscar descendentes de uma tal etnia
Puruborá, cadastrando pessoas para ir para essa reserva e desalojando 1,5 mil produtores rurais assentados pelo Incra. Agora, são pequenas propriedades
de 21 alqueires de 50 hectares. Então, como se pode
conceber isso, se o Incra distribuiu a terra, titulou a
terra para 1,5 mil famílias? Agora querem criar uma
reserva indígena, porque dizem que por ali passou a
etnia Puruborá. Estão cadastrando gente da cidade de
Guajará-Mirim, de Porto Velho, porque dizem que são
descendentes dessa etnia. Aonde nós chegamos! Acho
que esse assunto tem que ser trazido para o Congresso. E a Funai, a exemplo do Incra... Com todo respeito,
o Incra foi um dos órgãos mais importantes do Brasil,
mas ele envelheceu, ele desaparelhou, e o Presidente
Lula teve que criar outro instituto, chamado Terra Legal, para poder regularizar terras no Brasil, porque o
Incra não estava dando mais conta. O Incra agora está
se renovando, está melhorando internamente. Mas eu
digo que a Funai envelheceu, não está mais cumprindo
a sua função. Ou se repensa, ou se renova a Funai,
ou se trazem essas questões fundiárias de reservas
indígenas para o Congresso Nacional. Acho que era
isso que nós deveríamos ter feito para que essas discussões fossem feitas aqui. Se tiver que desapropriar
uma área, tiver que ampliar uma área, atingindo famílias
que estão lá há 30, 40, 50 anos, não é admissível essa
questão. Meus parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado a V. Exª, que reforça, sem dúvida alguma, com a experiência que V. Exª tem no Estado de
Rondônia, aquilo que estamos afirmando aqui.
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E V. Exª ressaltou um assunto muito importante. Essas questões, a que inclusive vou-me referir no
meu pronunciamento, têm que passar pelo alvedrio do
Congresso Nacional. O Congresso Nacional, sobretudo o Senado, não pode ficar indiferente às decisões
do Poder Executivo com relação às desapropriações.
Muito grato a V. Exª pelo seu esclarecedor aparte.
Senador Sérgio.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senador Ruben Figueiró, serei bem rápido, sabendo que
o seu tempo já está se encurtando.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Mas nós contamos com a tolerância do nosso Presidente.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – E sempre benevolente, nós sabemos, ainda mais para temas
como esse, que é nacional. Não é um tema do Mato
Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de
Rondônia, do Mato Grosso; é um tema brasileiro. Eu
tenho para mim que tudo isso foi terra de índio um dia,
antes de nós chegarmos aqui, mas veio a colonização.
Hoje nós já somos quase 200 milhões de habitantes
e temos o maior respeito pelas etnias. Nós sabemos
que precisam ser demarcadas as reservas, mas a
demarcação não pode ser feita da forma como está
sendo feita no Brasil hoje. Nós não podemos, inclusive,
ficar reféns do Poder Judiciário para fazer aquilo que
é de competência do Governo e, às vezes, do próprio
Legislativo. Hoje, o Judiciário, depois de demarcar
aquela área toda, lá em Roraima, da comunidade Raposa Serra do Sol, ainda não julgou os embargos de
declaração. Se os embargos de declaração vão ter os
efeitos modulares para as demarcações futuras, nós
precisamos inclusive ir até lá. Mas queria, rapidamente, dizer a V. Exª que este assunto tem que envolver
todos os Poderes. O Poder Judiciário, no âmbito da
sua competência. O Poder Executivo mostrou vontade
naquela reunião em que, juntamente com V. Exª, estavam mais alguns Senadores, onde estavam presentes
a Ministra Izabella Teixeira, a Ministra Gleisi Hoffmann
– a audiência foi na Casa Civil –, o Ministro da Justiça Eduardo Cardozo, a Ministra Miriam Belchior, do
Planejamento. Então, quatro Ministros numa mesma
reunião para tratar desse tema. O Governo tem a sensibilidade, eu percebi isso. Agora, precisamos dar um
encaminhamento rápido. No meu Estado, o Estado do
Paraná, estão vindo cidadãos paraguaios...
(Soa a campainha.)
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – ...
porque falam guarani, dizendo que são índios; e no
rio não interessa a divisa, eles são índios da América Latina como um todo e estão invadindo. Porque,
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a partir do momento em que um antropólogo publica
um relatório há uma sinalização de que aquela região
pode ser terra indígena, há uma movimentação de
milhares e milhares de índios e não índios que estão
indo lá com essa expectativa de adquirir terras, terras
de alto valor. A terra no Paraná é, em média, R$100
mil o alqueire naquela região – olha que isso é muito
dinheiro. Qualquer mil alqueires e estamos falando
em R$100 milhões. Qualquer reserva tem isso – nós
sabemos – ou daí para mais. Então, é até mesmo um
movimento mais econômico do que às vezes social.
Nós temos que tomar cuidado e é isso que o senhor
está trazendo aqui: temos que chamar a responsabilidade dos três Poderes para resolver isso o mais rápido
possível. Parabéns. Obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Realmente, Sr. Presidente, as contribuições que
acabamos de ouvir através dos apartes dos nossos
ilustres pares demonstram a preocupação que existe
aqui no Senado Federal com relação a esta questão.
Agradeço a todos os Srs. Senadores aparteantes pela oportuna opinião que ofereceram, com a qual
enriqueceram meu pronunciamento.
Sr. Presidente, sei que o meu tempo está se esgotando, mas permita-me V. Exª que eu faça os esclarecimentos finais. Uma das saídas para solucionar a
questão será a votação da PEC 215, proposta no ano
2000. A proposta contida no âmago dessa nova regra
pode ser um ponto importante de se estabelecer uma
ordem no caos reinante: o decreto presidencial que
fosse homologar terras indígenas teria que ser confirmado pelo Congresso Nacional – como afirmou V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Reconheço que não é fácil a solução, mas nada justifica sermos inertes enquanto a violência campeia em
nosso território sob a influência de tantos interesses
estranhos que nos domina e nos manipula. O único
caminho possível para a paz é o da legalidade. A obediência às leis será sempre o estuário da superação
dos conflitos.
Por laços familiares antigos, Sr. Presidente. tenho
sangue guarani correndo em minhas veias.
Sei do drama que vivem meus irmãos índios e
sei do medo que tomou conta da classe produtora de
meu Estado.
Peço à Presidência da República e ao Ministério
da Justiça que ajam com clarividência nesse processo.
Não haverá paz enquanto o Governo não encontrar o
justo equilíbrio entre as partes. Quando eu digo Go-
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verno, refiro-me aos três Poderes. Sem isso, tudo será
em vão, tudo será inócuo, não se fará justiça.
Srªs e Srs. Senadores, quero reiterar, mais uma
vez, a reunião que mantive na semana passada com
uma comissão de indígenas de várias etnias lá em
Campo Grande, meu Estado. Pediram-me o encontro
porque alguém, naturalmente mal-intencionado, teria
dito que eu havia pregado, desta tribuna, a extinção
da Funai.
Respondi-lhes enfática e categoricamente, e reafirmo aqui, com o respeito que tenho a V. Exªs, que,
lembrando o Marechal Cândido Rondon, símbolo eterno da proteção aos seus irmãos índios, jamais pensei
na extinção da Funai.
Gostaria, sim, que a Funai fosse um órgão como
sonhou Rondon. Depois do que ouvi na reunião com
os índios, do abandono em que eles se encontram,
relegados pela Funai, que, por sinal, vive à míngua
de recursos lá no meu Estado, o melhor seria que a
autarquia tivesse os olhos mais atentos do Palácio do
Planalto.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Penso que a Funai deveria estar diretamente ligada à
Presidência da República, como, aliás, são os vários
órgãos que atendem às minorias sociais, ou seja: a
Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial.
Está provado, nobres colegas, que, sob o âmbito
do Ministério da Justiça, a Funai – repito: sob o âmbito
do Ministério da Justiça – não passará do que é hoje:
um instrumento de ação político-ideológica. Fica, pois,
aqui esta sugestão, a título de advertência.
Agradeço, Sr. Presidente, a boa vontade de V. Exª
de permitir que o meu pronunciamento se alongasse
tanto e sou profundamente grato aos ilustres Senadores aparteantes.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró, que traz
à Casa o debate sobre a questão dos indígenas e dos
agricultores, buscando uma saída.
De imediato, passamos a palavra ao Líder do
PMDB, Senador Valdir Raupp, para uma comunicação como Líder.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, antes de
iniciar meu pronunciamento sobre o aniversário do
PMDB, eu ainda queria dizer que esqueci de falar, no
meu aparte ao nobre Senador Ruben Figueiró sobre as
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etnias indígenas, que nós temos hoje no Brasil mais de
300 etnias, que têm sido de fundamental importância
para a preservação das nossas florestas.
Eu quero dizer que não sou contra, de maneira
nenhuma, as reservas indígenas, até porque elas têm
sido, principalmente na Amazônia, uma entidade importante para preservar as nossas florestas. E se tiver
que criar reservas, ampliar reservas, que seja dentro
das áreas de preservação, das áreas que estão em
florestas, e não onde já há colonos assentados.
Nós somos contra desalojar 1.500, 2 mil, 3 mil
produtores rurais para poder criar novas reservas. Então, que se criem reservas dentro... O Brasil preserva
ainda 50% das suas florestas. Só na Amazônia Legal,
nos nove Estados da Amazônia Legal, são 83% de preservação florestal. Ali daria para criar muitas reservas,
ampliar e criar reservas indígenas, mas sem desalojar
os nossos produtores que foram assentados pelo Incra.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao
completar 47 anos da fundação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, no próximo
dia 24 de março, temos muito a comemorar. A legenda
surgiu, como todos sabem, de uma medida autoritária
do regime militar, que, com a edição do Ato Institucional
nº 2, o AI-2, dissolveu os partidos políticos e instituiu
o bipartidarismo. Coube ao antigo MDB a aglutinação
de todos os que se opunham ao regime autoritário.
Se a agremiação nasceu da longa noite da ditadura, cresceu à sombra da árvore da liberdade, pois a
grande luta, naquele período nebuloso de nossa história, foi precisamente pela restauração das liberdades
democráticas. Por essa causa, Sr. Presidente, muitos
membros e grandes líderes do PMDB dedicaram a
sua vida e arriscaram o seu mandato. Quantos foram
cassados? Não parece casual, portanto, que um dos
nossos maiores líderes, Ulysses Guimarães, considerasse a coragem um dos predicados indispensáveis
aos políticos.
Imbuído dos nobres sentimentos do destemor e
da coragem, o PMDB não hesitou, neste Parlamento e
nas ruas, em combater a ditadura e em participar ativamente das grandes lutas pela abertura política, das
campanhas pela anistia e pelas Diretas Já, da eleição
de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral até o momento
maior da Constituinte de 1987/1988.
Refundamos a democracia brasileira, fazendo
política. Como lembrava Tancredo Neves, fazer política
significa buscar o diálogo, exercer a persuasão, despertar o raciocínio de todos por meio de “consensos
parciais, até chegar ao grande consenso nacional”. Foi
isso que aconteceu com a redemocratização do nosso
País. Essa é a arte da política que o nosso Partido tem
procurado exercer.
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O PMDB nasceu na luta pela restauração da democracia em nosso País, e sua prática política também
com ela se identifica. Por isso, acomodamos em nosso
Partido tantas opiniões diferentes, diversidade essa
que tem sido uma das marcas de nossa atuação política, naturalmente, sempre respeitando o que o nosso
estatuto prega como seus objetivos programáticos: “a
construção de uma Nação soberana e a consolidação
de um regime democrático, pluralista e socialmente
justo, onde a riqueza criada seja instrumento de bem-estar de todos”.
Outra questão, Sr. Presidente, uma conquista
histórica de que nós não abrimos mão, é a liberdade
de expressão e de pensamento. Isso o PMDB tem
manifestado em todos os nossos encontros nacionais,
em nossos fóruns, em nossas convenções. Na última
convenção, quando lá esteve a Presidente da República, Dilma Rousseff, numa homenagem ao PMDB, nós
aprovamos uma moção, mais uma vez, reforçando a
continuidade da liberdade de expressão e de pensamento por que o PMDB tanto lutou.
Tudo isso colaborou para que formássemos o
maior Partido brasileiro, com quase 2,5 milhões de
filiados, ou seja, 16% daqueles que se associam a
partidos políticos.
Srªs e Srs. Senadores, estamos falando de um
Partido com forte apelo popular, profundamente capilarizado em todos os quadrantes deste País e enraizado
no cotidiano de seus habitantes.
Há muitas eleições, temos ultrapassado o patamar, por nenhum outro partido alcançado, de mais
de mil prefeitos eleitos, Senador Moka, mais de 800
vice-prefeitos. Um em cada cinco prefeitos brasileiros
pertence ao PMDB.
Nas últimas eleições, fizemos quase 17 milhões
de votos e elegemos aproximadamente 8 mil vereadores. Os números falam por si. A nossa destacada
representação nas duas Casas do Parlamento conduziu-nos a essa situação peculiar de presidirmos,
ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados, com o
Deputado Henrique Alves, e o Senado Federal, com
o nobre Senador Renan Calheiros.
Temos ainda o Vice-Presidente da República,
grande líder político do Estado de São Paulo – por
que não dizer de todo o Brasil –, o Presidente Michel
Temer, que tem feito a diferença.
Assim como o PMDB fez a diferença nos momentos mais duros, mais difíceis da nossa história, hoje
o PMDB, com o Vice-Presidente da República, com o
Presidente da Câmara dos Deputados, com o Presidente do Senado Federal, continua fazendo a diferença
nas conquistas para o povo brasileiro.
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Comemoremos, Sr. Presidente, portanto, um dos
melhores momentos da nossa história.
O PMDB, a depender de nós, vai continuar fazendo história no nosso País, elegendo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais, Senadores, governadores, para, quem
sabe, breve – porque nós estamos trabalhando com
a possibilidade de uma reedição da chapa Presidente Dilma e Presidente Michel Temer para 2014 –, em
2018, o PMDB preparará, até lá, um nome nacional
para disputar a Presidência da República.
Já ocupamos esse cargo e acho que está na
hora, como maior partido do Brasil, a voltar em breve
a ocupar o cargo de Presidente da República.
Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Valdir Raupp.
Agora, Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Senador Jorge Viana. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna hoje para felicitar a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, pela regulamentação do
Vale-Cultura, que deve acontecer nos próximos dias.
Projetado como carro-chefe da política de inclusão do Ministério da Cultura, O programa vai beneficiar
muito as classes C, D e E, pretendendo, nos próximos
anos, atingir quase 19 milhões de trabalhadores e investimentos de mais de R$11 bilhões.
A finalidade do���������������������������������
Vale-Cultura é fornecer aos trabalhadores meios para que possam ter acesso a atividades culturais, a partir de uma bolsa mensal de
R$50,00, atrelada ao salário. No final deste semestre,
diversas empresas poderão se credenciar para terem
abatimento no seu imposto de renda, em troca do repasse em um cartão para trabalhadores que recebem
de um a cinco salários mínimos. A adesão é voluntária, tanto por parte da empresa como do funcionário.
O vale funcionará como um cartão de débito, assim
como são os cartões de vale-transporte.
Venho acompanhando as entrevistas concedidas pela Ministra da Cultura aos diversos meios de
comunicação sobre o programa, e uma questão que
tem sido muito abordada é a grande importância da
adesão das empresas a esse projeto.
Por isso, peço licença para falar diretamente aos
empresários brasileiros.
O cidadão de hoje entende que, se a empresas
se preocupa com o social, com o ambiental e com a
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cultura, é sinal de que ela também está preocupada
com a comunidade e com os seus trabalhadores. E para
o empresário, o investimento na cultura oferece, com
certeza, um grande retorno de imagem institucional.
O Ministério da Cultura calcula que, com o Vale-Cultura, R$300 milhões serão colocados na cadeia
produtiva do setor no segundo semestre. Por volta de
um milhão de trabalhadores atendidos já em 2013,
primeiro ano de sua implantação.
Destaco o Vale-Cultura porque, como a própria
Ministra Marta declarou recentemente, ele será uma
revolução assim como foram os Centros Educacionais
Unificados (CEUs) no Estado de São Paulo, marca de
sua gestão como Prefeita de São Paulo, do qual tive
oportunidade de ser Líder do Governo. Até hoje, acompanho de perto a ação dos CEUs, principalmente em
regiões carentes da capital paulista. Tenho certeza de
que, assim como os CEUs, a iniciativa do Vale-Cultura
modificará para melhor a vida de milhões de brasileiros.
Caros colegas, sabemos que o acesso à cultura
é primordial para o desenvolvimento do ser humano.
Quanto mais políticas públicas forem criadas para que
as comunidades mais carentes tenham acesso à arte,
à música e às demais manifestações artísticas, maior
será o resultado positivo sobre a vida dos cidadãos.
Quero destacar, ainda, o trabaho que o Ministério
da Cultura vem desempenhando também em pautas
que vão além do Vale-Cultura.
Tenho acompanhado a discussão de temas importantes para o nosso País nessa área, como a reforma da Lei dos Direitos Autorais, o projeto de revisão
da Lei Rouanet, conhecido como ProCultura, a criação de editais para afrodescendentes e a promoção
de ações culturais para a Copa do Mundo e para as
Olimpíadas, entre outros.
Quero elogiar também a decisão da Ministra de
levar o projeto dos CEUs, tão vitorioso em minha cidade, para o restante do País. No início deste ano, foi
inaugurado no Estado do Paraná o primeiro dos 360
espaços que serão construídos de forma compartilhada
pelo Ministério da Cultura com os Estados e Municípios
e com os futuros frequentadores.
Eles serão um espaço de formação de artistas,
com bibliotecas de arte, telecentros e cursos, possibilitando um intercâmbio entre as diferentes expressões
artísticas. A previsão do ministério é abrir 360 CEUs
das Artes e do Esporte em 325 Municípios brasileiros.
E desse total, 30% já estão em obras.
Outra iniciativa do Ministério da Cultura que merece nosso aplauso é o Sistema Nacional de Cultura,
que tem por objetivo propor uma estrutura que integre,
articule e organize a gestão cultural, aproximando as
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administrações federal, estaduais e municipais e a
sociedade civil.
O intuito é criar uma política de Estado, além de
assegurar a transparência e o controle social do setor
cultural, a partir da implementação de conselhos de
cultura, fundos de cultura e outras formas de participação nas políticas públicas de produtores culturais e
da comunidade em geral.
Por tudo isso, caros colegas, finalizo, ressaltando que investir em Cultura é acreditar num Brasil mais
rico em informações. E o povo brasileiro está cada vez
mais aberto a novos conhecimentos.
Deixo aqui registrado os meus cumprimentos à
Ministra Marta Suplicy, que estabeleceu como eixo de
seu Ministério a inclusão do cidadão na cultura e, agora, dá um importante passo nesse caminho, tornando
o Vale-Cultura uma realidade tão esperada pelos nossos brasileiros.
Parabéns, Ministra!
O meu muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Antonio Carlos Rodrigues,
falando do trabalho muito bom, eu diria, da nossa querida Ministra Marta Suplicy.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Sérgio Souza, que permutou com este Senador. De
qualquer jeito, seria V. Exa, ou como inscrito ou como
comunicação inadiável, mas vai como inscrito e tem o
tempo de dez minutos.
Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer aqui uma defesa
dos Estados do Sul e Sudeste. É uma defesa também
do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, nesta semana, o Senado
Federal acordou a votação na próxima terça-feira, dia
26, dos novos critérios para distribuição do Fundo de
Participação dos Estados, conhecido FPE.
Trata-se de medida absolutamente fundamental,
desde 24 de fevereiro de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a forma do
rateio atual do FPE. Naquela ocasião, Sr. Presidente,
entendendo que os critérios de distribuição devem ser
dinâmicos, e não estáticos, o Supremo Tribunal Federal
julgou parte da Lei Complementar no 62, de 1989, inconstitucional, e determinou a validade de seus efeitos
até 31 de dezembro de 2012, quando deveria entrar
em vigor uma nova legislação sobre o assunto.
Infelizmente, como todos nós sabemos, não foi
possível ao Congresso Nacional chegar a um consen-
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so sobre o assunto dentro do prazo estabelecido pelo
Supremo Tribunal Federal. Diante do impasse, no final de janeiro passado, o Presidente em exercício do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu parcialmente liminar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade por omissão, para determinar
que as regras atuais de distribuição do Fundo de Participação dos Estados continuem em vigor por mais
150 dias, em caráter emergencial, “desde que não
sobrevenha nova disciplina normativa”, o que poderia
ou pode ocorrer antes desses 150 dias.
O Congresso Nacional tem, portanto, até o final
de junho para concluir a tramitação dessa matéria.
Por isso, agiu corretamente o Presidente desta Casa,
Senador Renan Calheiros, quando marcou a votação
em plenário desta matéria. Espero que consigamos
cumprir esse prazo que será na próxima terça-feira.
O Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tem diferenças entre todas as suas unidades federativas, e as transferências a Estados e Municípios surgiram na Constituição de 1946. Foi somente, em 1965,
que o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o
FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, foram
criados na forma como estão hoje.
Em 1966, o Código Tributário Nacional regulamentou os dois fundos, mantendo um critério de área
e de população, incluindo o inverso da renda per capita
na definição do valor a ser distribuído a cada unidade
federativa.
Quando a Assembleia Nacional Constituinte foi
instalada, em 1988, o FPE recebia 14% do produto da
arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, tendo envolvido, na sua promulgação, 21,5% dos impostos nacionais.
O atual critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE), definido pela Lei Complementar nº 62, de 1989, julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, determina que 85% dos
recursos sejam transferidos aos Estados das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e tão somente 15%
ficam com as Regiões Sul e Sudeste, fixando os coeficientes de distribuição para cada Estado.
Os coeficientes foram fixados após negociação
no Confaz. Porém, deveriam ser transitórios, pois a
própria lei determina que os novos critérios de rateio,
a vigorarem a partir de 1992, seriam estabelecidos
por lei complementar e deveriam utilizar o Censo de
1990. Tal lei, como sabemos, nunca foi editada. Trata-se, portanto, de discussão de suma importância para
o futuro da Federação brasileira e que, obrigatoriamente, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, deve
procurar definir critérios de rateio do FPE dinâmicos
e não estáticos.
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Para tanto, me parece essencial utilizarmos índices de simples e frequente mensuração, Sr. Presidente, e que, efetivamente, reflitam o melhor retrato do
desenvolvimento econômico de cada Estado brasileiro.
Como representante do Paraná que sou, tenho
posição contrária à lógica atual que determina, de pronto, a distribuição de 85% do Fundo para as Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Os números correspondentes ao recolhimento dos
impostos que compõem o FPE – Imposto de Renda e
IPI – por Estado, no modelo atual, em comparação com
a distribuição dos recursos do Fundo, apresentam-se
demasiadamente desequilibrados e desproporcionais.
Não sou, Sr. Presidente, um mero defensor da
sistemática ou do sistema de devolução, como prevê um dos projetos que trata do tema nesta Casa,
mas, chama a atenção o fato de que as Regiões Sul
e Sudeste do País, representam ou possuam 56,5%
da população nacional, repito, o Sul e o Sudeste têm
56,5% da população nacional, representem 71,8% do
Produto Interno Bruto Nacional, e arrecadam 78,7%
do Imposto de Renda e do IPI; e estas Regiões ficam
tão somente com 15% disso, mesmo tendo mais da
metade da população nacional, tendo responsabilidade pela arrecadação de quase 80%, fica somente com
15% desse pacote.
E o pior é que o substitutivo apresentando pelo
Senador Walter Pinheiro reduz a participação das Regiões Sul e Sudeste para 14,2%.
Como explicar o fato de que a soma da arrecadação per capita do Imposto de Renda mais o IPI no
Paraná, em 2012, totalizou, Sr. Presidente, per capita,
R$1.514,00 e o FPE per capita distribuído no Estado
foi de apenas R$170,00? Apenas R$170,00.
No Paraná, arrecadou-se em IPI e Imposto de
Renda próximo a R$38 bilhões, no ano de 2012, e
ficou com menos de R$4 bilhões. Há uma diferença
enorme. Eu não sou contra a distribuição de riquezas
neste País, mas temos que levar em consideração essa
distância e aumentar, pela proposta apresentada pelo
Senador Walter Pinheiro.
Chamo a atenção para os números de outras
unidades da Federação:
Santa Catarina, por exemplo, per capita, R$1.301
– foi a arrecadação – e recebeu de volta R$126, uma
diferença de mais de R$1.000,00 mil; Rio Grande do
Sul, per capita a arrecadação, R$1.361 e recebeu de
volta R$136; Rio de Janeiro, R$3.123 foram arrecadado per capita e recebeu de volta R$59; São Paulo,
R$3.169 e recebeu de volta R$15 per capita. Repito:
arrecadou R$3.169 per capita e recebeu de volta do
Fundo de Participação dos Estados tão somente R$15;
no Distrito Federal, na capital da República, por uma
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série de razões, um local totalmente atípico, mas teve
uma receita per capita de R$13.636 e recebeu de volta R$164.
Em contrapartida, Srªs. e Srs. Senadores, nossos
irmãos de outras regiões vivenciam situações muito
diferentes.
Faço aqui um relato de alguns Estados: Roraima,
arrecadação per capita, R$292 e recebeu, no ano de
2012, R$ 3.340; Amapá R$243 foi a arrecadação e
recebeu de volta R$3.089; no Acre, R$213 e recebeu
de volta R$2.840; no Tocantins, R$203 e recebeu de
volta R$1.919; em Sergipe, R$371 e recebeu de volta
R$1.232; no Rio Grande do Norte, R$290 e recebeu
de volta R$809.
Sr. Presidente, repito, não sou contra a distribuição de renda no País. Acho que temos que utilizar uma
distribuição onde possam se desenvolver todas as regiões, mas nós temos que desfazer uma distribuição
que atinja diretamente a população desses Estados.
Repito: o Sul e o Sudeste têm 56% da população do
Brasil e fica tão somente com 15% e ainda quer reduzir.
Sabemos que vamos passar por uma grande
reforma tributária. Espero que o Senado consiga conduzir isso, especialmente no que diz respeito ao pacto
federativo, à questão do ICMS, à questão dos royalties
– que aí está, hoje, judicializada, essa questão –, espero que outros temas não precisem chegar a tanto.
Mas o que não posso admitir é que os Estados, agora,
do Sul e Sudeste, venham ainda a perder mais, porque
serão menos recursos para esses Estados.
Tenho dito no Senado Federal: temos que tratar
desenvolvimento regional de forma diferenciada. O
desenvolvimento regional tem que ser feito dentro das
unidades federativas. Não há uma unidade federativa
do Brasil que não tenha problemas regionais de estagnação ou de subdesenvolvimento, mesmo regiões
do Norte e Nordeste vivem momentos indeterminados,
principalmente em regiões litorâneas do Nordeste, o
desenvolvimento é muito maior do que a região do
interior. Então, temos que tratar de desenvolvimento
regional também dentro dos Estados e é esta uma
das sugestões que vou colocar na sequência, aqui no
Senado Federal.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador Pedro Taques, nobre representante do Estado do
Mato Grosso, pelo PDT.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Sérgio, sem qualquer pretensão ou veleidade, apenas
para tentar contribuir para esse debate. A questão não
é o número, o que será repartido entre os Estados, penso isso. O mais importante é chegarmos à conclusão
de que essa reforma do pacto federativo não pode ser
feita de forma isolada – FPE, ICMS, royalties do petró-
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leo, royalties da mineração, superendividamento dos
Estados; a questão do comércio eletrônico e o ICMS.
Estamos, aqui, fazendo...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Que já votamos aqui.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Estamos fazendo nesse debate o chamado “arranjadinho”,
o jeitinho brasileiro. Isso é uma farsa, é uma farsa. Não
vamos resolver a questão dos Estados só debatendo
isoladamente o FPE. É lógico que estamos diante de
uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que precisa
ser cumprida. Aliás, nós nos omitimos, o Congresso
Nacional se omitiu, em razão daquela decisão do Supremo, no voto do Ministro Gilmar Mendes. Aí, o Poder
Executivo, que deveria ser o ator central nesse debate
para superar as desigualdades regionais, vem e apresenta uma proposta através de uma medida provisória,
acabando com os incentivos fiscais no art. 3º, da MP
599, que vai quebrar os Estados do Centro-Oeste, e
tenho certeza que V. Exª aqui vai defender o Estado
do Paraná, V. Exª tem legitimidade, representatividade para fazê-lo, mas vivemos numa Federação, o todo
tem que ser considerado também, mas as partes não
podem ser desprezadas. Vamos pegar o caso do FPE:
Mato Grosso, Pará e Amazonas são Estados com extensão territorial continental, para usar um jargão que
já ficou até sem graça. Uma escola é construída no
Estado de Mato Grosso a 1.500 quilômetros de Cuiabá.
Esse valor do Fundo repassado para o Estado de Mato
Grosso, para o Pará, para o Amazonas tem um valor
infinitamente menor do ponto de vista de concretização de políticas públicas, e aí se fala que Mato Grosso
não vai perder, que o Amazonas não vai perder, que o
Pará não vai perder. Isso é algo como uma piada, mais
ou menos assim, faz-me rir. E o Poder Executivo vem
impondo. Eu quero expressar meu respeito ao Senador Walter Pinheiro, mas nós não podemos construir
um consenso diante do dissenso que existe entre a
Federação. O pacto federativo é uma das causas da
existência da República Federativa do Brasil. Nós surgimos de um Estado unitário. As unidades federadas
têm que ser respeitadas. Eu, como Senador do Estado
de Mato Grosso, sou Senador da República, do todo,
mas tenho que pensar na parte, porque o eleitor de
Mato Grosso que me mandou para cá está sem saúde
de qualidade, educação que possa ensinar, o futuro
de crianças sendo roubado, sem segurança que possa
garantir. Por isso, essa conversa de votar separadamente é para fazer-me rir. E – permita-me, sem querer
acabar com o tempo de V. Exª – fala-se no BNDES. Se
você pegar o volume de recursos do BNDES que vai
para o Centro-Sul é absurdo. O BNDES tem que cortar
esse “S”. Não existe mais o social, dez bilhões para o
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grupo do Eike Batista, dez bilhões, dez bilhões! Então,
estamos fazendo uma farsa. Isso é uma farsa para ser
debatida em anos pré-eleitorais. V. Exª está com razão.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Meu caro Senador Pedro Taques, eu penso da mesma
forma. Não dá para discutir isoladamente esses temas
da Federação. Vai ter o ganha ganha ganha ganha e
o perde perde perde perde, porque, se nós formos a
voto, aqui, no Congresso Nacional, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Vai haver regiões que vão só
perder e regiões que só vão ganhar. Nós sabemos,
nós vimos a questão dos próprios royalties. Quando
há uma vontade política e há interesse da maioria...
No caso ainda do ICMS, está-se pensando em
um fundo. Vamos discutir esse fundo, mas, no caso do
FPE, não há fundo.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador
Waldemir Moka, nobre colega do PMDB, representante
do Estado do Mato Grosso do Sul.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Sérgio Souza, quero ser muito objetivo. Acho que
essa questão tem que ser discutida como um todo. Eu
acho que o Senador Walter Pinheiro usou um critério
até inteligente, fez de 2012 um marco e, depois, está
estabelecendo critérios no que aumentar da arrecadação. Mas é claro que, para alguém aumentar em um
índice, alguém vai ter que perder. O problema é que o
Supremo quer que se corrija essa distorção, e nesse
critério vai se corrigir muito pouco. Então, o que nós
vamos ter que refletir – e ele pede cinco anos, me parece – é que esta distorção não está ainda madura. Eu
penso que o correto seria discutir tudo junto mesmo: o
FPE, a questão da equalização do ICMS, os royalties,
colocar tudo. E é por isso que aqui, no Senado Federal, são eleitos três Senadores para cada Estado, independente da população de cada Estado, que é para
a gente fazer o equilíbrio da Federação na República.
Quero parabeniza V. Exª pelo pronunciamento que faz,
e vamos aguardar. Eu acho que se vai ter de discutir
bem mais do que isso.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Moka, eu acho que a única exceção, no que
diz respeito ao pacto federativo, deve ser no caso do
FPE, que o Congresso não está só negligenciando a
partir da decisão do Supremo, não, está desde 1992,
na verdade, desde 1990, que era através do Censo de
1990 que nós deveríamos fazer a fórmula para a participação. Então, nós estamos falando de vinte e tantos
anos de negligência do Congresso. E sabemos que
não é só por vontade do próprio Congresso, não, pois
há gerências, principalmente do Poder Executivo, em
muitos momentos, que não deixam essa movimentação acontecer.
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Concedo um aparte à Senadora Vanessa Grazziotin, minha conterrânea do Sul, que hoje representa
muito bem o Estado do Amazonas pelo PCdoB.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
E assim é importante, porque a gente passa a viver duas
grandes experiências: uma região bem desenvolvida e
uma região que ainda carece desse desenvolvimento,
que é onde eu vivo, me criei e à qual dedico o meu
trabalho – exatamente a Região Norte, o Brasil, mas,
sobretudo, a Região Norte e o Estado do Amazonas.
Quero corroborar com o que todos aqui acabaram de
falar, V. Exa, no seu pronunciamento, assim como S. Exas
os Senadores Pedro Taques e Waldemir Moka. Têm
razão. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal
para que o Senado vote essa matéria. E essa decisão
não é de agora. Há muito tempo, aliás, desde que se
elaborou a nova Constituição, em 1988, determinou-se um prazo no qual o Congresso Nacional deveria
elaborar uma nova lei, com novas regras, regras que
fossem claras e que fizessem justiça, ou seja, distribuíssem a renda, fruto do Fundo de Participação dos
Estados, de forma inversa à riqueza de cada Estado,
àquilo que o Estado arrecada e produz. A saída que o
Senador Walter está apontando para este Plenário é a
votação de uma lei, mas mantendo os critérios atuais.
E nós, eu, de fato, não quero aqui falar pelo Estado
do Amazonas, porque o Estado do Amazonas, nós
participamos no Fundo de Participação dos Estados
com menos de 3%, menos de 3%, menos do que o
Paraná, inclusive, e o Paraná é um Estado muito mais
desenvolvido do que o Amazonas. Por que isso? Porque nós temos uma Zona Franca, porque nós temos
uma arrecadação própria significativa. A participação
do FPE no meu Estado é muito pequena, principalmente se comparada a alguns Estados do Nordeste
e aos antigos Territórios.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – E
aos do Norte também.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Acre, Roraima, Amapá, enfim. Então, eu não estou
aqui falando em causa própria. Não estou, ...
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– ... porque o peso, repito, do FPE para nós é pequeno. Entretanto, tem alguns critérios, Senador Sérgio,
que precisam ser levados em consideração. Por que a
Bahia participa com quase 10% do FPE, seguida pelo
Estado do Ceará, com mais de 7%, Maranhão, mais
de 7%, Pernambuco, quase 7%, e aí cai, Pará, 3%?
Qual é mesmo o critério? É exatamente decorrência
dessa falta de uma explicação clara que nós precisamos votar uma nova lei. O Senador Walter apresenta
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uma solução para que se consiga votar, que é uma
solução que não mexe com ninguém, fica tudo como
está, sem levar em consideração a questão territorial,
levantada aqui pelo Senador Taques, com a qual eu
concordo, sem levantar as questões ambientais, porque não dá mais para o Brasil conviver sem estabelecer o componente ambiental na sua política tributária
e de distribuição de recursos; não dá mais, já passou
da hora de fazermos isso. Então, eu concordo com
todos os senhores, inclusive com as Senadoras, que
entendem que precisamos debater mais a fundo e ver
se há, sim, uma outra proposta que encaminhe mais
mudanças do que essa que está posta à Mesa. Acho
que é um debate importante. A partir de terça-feira vamos debater com muita força aqui no plenário. Seria
importante trazermos dados para cá e debatermos à
exaustão, porque assim ajudamos também a formação
da opinião da própria população do nosso País. Então,
parabenizo S. Exª pelo pronunciamento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senadora Vanessa.
Mas, Sr. Presidente, como podemos nós, representantes de Estados cujo saldo entre a arrecadação
e a distribuição do FPE é tão desfavorável, justificar a
situação tão discrepante?
Entendo a necessidade de promovermos a descentralização da riqueza e do desenvolvimento no País,
porém devemos fazê-lo com bom senso e razoabilidade.
Assinei a emenda substitutiva apresentada pelo
Senador Luiz Henrique que se inspira na experiência
histórica da Federação brasileira para o FPE, consubstanciada nos arts. 88 a 90 do Código Tributário
Nacional. A emenda propõe a adoção de uma regra
simples e transparente: considerar a área territorial,
a população e o inverso da renda per capita estadual como variáveis para o cálculo dos coeficientes de
participação do FPE.
Trata-se do modelo originalmente definido no
Código Tributário Nacional e posto em prática por considerável período, situação singular que o recomenda
como tecnicamente, Sr. Presidente, adequado e politicamente consistente.
Sr. Presidente, entendo que precisamos de fato
fazer a reforma tributária.
Eu entendo que o Congresso Nacional está pressionado a um prazo limite, mas entendo também que
nós não discutimos profundamente esses temas. E talvez a solução encontrada pelo Senador Walter Pinheiro seja a solução não para resolver o problema, mas
para que se possa votar, porque ninguém quer perder.
Eu, como representante do Estado do Paraná,
não posso admitir que o Estado do Paraná venha a
perder em arrecadação. Eu tenho que lutar para isso.
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Mas eu posso considerar que Estado venha a perder
arrecadação em determinada reforma tributária, em
determinado imposto, que está se mexendo, e venha
a ganhar em outro. Que haja um equilíbrio. Como
defendo que os Estados do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste também façam parte dessa nova ordem
da distribuição das riquezas do Brasil.
Eu defendo isso.
Entretanto, Sr. Presidente, conclamo os representantes nesta Casa, os do Sul e os do Sudoeste, para
debatermos conjuntamente com os demais Senadores
das outras Regiões do País uma fórmula de partilha
do Fundo de Participação dos Estados. Que trate todos os contribuintes brasileiros de todas as Regiões
de forma minimamente equilibrada.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, meu
caro amigo, Senador Ataídes, nobre representante do
Estado de Tocantins.
Seja bem-vindo!
Um abraço e uma boa tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o nosso notável e sábio
Senador Pedro Taques.
Por favor.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente – notável e sábio decorrem da generosidade de V. Exª; muito obrigado –, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, amigos que nos assistem e nos ouvem
pela Rádio Senado e TV Senado em Mato Grosso e
no Brasil inteiro, amigos das redes sociais, vou trazer
aqui a minha preocupação com uma questão econômica muito séria que afeta a todos nós.
O nosso mundo moderno é extremamente dependente do petróleo e aqui, no Brasil, infelizmente ainda
mais dependente do petróleo, quando nós deveríamos
buscar outras matrizes energéticas como eólica, como
solar, como hídrica, como nuclear – debater isso –,
mas nós somos muito dependentes do petróleo. Todas
as atividades econômicas, industriais, de transportes,
dependem de derivados do petróleo. É o combustível
para o transporte e as máquinas agrícolas, para o funcionamento das instalações industriais, das termelétricas. São os insumos petroquímicos, plásticos, materiais
sintéticos, sem os quais boa parte dos produtos que
consumimos não poderia ser fabricada pela indústria.
A nossa economia depende, para funcionar, de
que existam os meios físicos, a organização social e
técnica suficientes para produzir e distribuir derivados
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do petróleo, do álcool, dos outros biocombustíveis, e
para fazer chegarem esses produtos até onde são
necessários para mover os veículos, as fábricas e as
empresas em cada ponto deste País.
Qual foi a escolha que o Brasil fez para cumprir
essa missão, desde 1950? O nosso País escolheu
contar com uma grande empresa, a Petrobras, inicialmente como única fornecedora desses produtos, e,
depois de 1997, concorrendo no mercado com outros
produtores, mas sempre com a maior e mais importante
participação desse mercado. Ou seja, a Petrobras não
é apenas mais uma empresa de petróleo; a Petrobras
continua sendo uma peça fundamental no mecanismo
de toda a nossa economia.
Pois bem, como estamos cuidando hoje dessa
peça importante da nossa máquina produtiva? Essa
pergunta tem que ser respondida, e a resposta: infelizmente, estamos cuidando mal, muito mal. Pela má
gestão, pelo uso partidário ou eleitoral das decisões de
política econômica que envolvem a Petrobras, podemos estar comprometendo, seriamente, a capacidade
da nossa economia, no futuro imediato.
Mas vocês, amigos do Estado de Mato Grosso,
principalmente, estarão se perguntando: Por que o
Senador Pedro Taques está dizendo isso? Não temos
toda a riqueza do petróleo do pré-sal no mar? Esta
pergunta também precisa ser respondida.
Pois é, mesmo com esses recursos naturais, estamos chegando perto da beira do abismo na política
de combustíveis.
Começo por um único fato que resume o perigo
que corremos: o valor de mercado da Petrobras, que
representa o preço total das ações da empresa negociadas nas bolsas de valores no Brasil e no exterior,
caiu quase 60 %, desde o anúncio da descoberta do
pré-sal, em maio de 2008 – quase 60%! Os mercados
avaliavam a empresa em R$510 bilhões e, agora, em
fevereiro de 2013, apostavam, apostam em R$218
bilhões.
É verdade que o preço das ações sofre uma
influência de movimentos especulativos do sistema
financeiro. Mas um movimento desses, uma tendência consistente, por mais de 5 anos, é impossível que
seja só uma especulação: são todas as empresas e
investidores, no Brasil e no mundo, avaliando que os
resultados futuros da empresa são cada vez piores.
Mas essa avaliação negativa faz sentido? Infelizmente, sim.
O pré-sal é uma grande oportunidade – nós todos
sabemos –, mas, para explorar essas novas reservas,
é preciso, ainda, desenvolver a tecnologia de exploração, que está na fronteira dos conhecimentos da Engenharia. Para conseguir retirar esse óleo, a empresa
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precisa investir valores muito altos, por muitos anos,
a partir de agora.
O novo modelo de exploração do petróleo, que
o Governo criou, em 2010, exige ainda mais investimentos, porque obriga a Petrobras a ser sócia de todos
os empreendimentos de exploração no pré-sal. Então,
mesmo que uma parte desse óleo possa ser licitada
para outras empresas produtoras, qualquer novo poço
ou plataforma vai exigir que a Petrobras desembolse,
pelo menos, 30% dos gastos, para colocá-lo em funcionamento. A Petrobras, realmente, precisa levantar
recursos para o País dar este salto de qualidade na
nossa economia.
Mas o que tem feito o Governo Federal para que
a empresa consiga isso, Sr. Presidente? Para começar, tem obrigado a empresa a vender, no Brasil, o
combustível a preços mais baixos do que aqueles que
tem que pagar no exterior, para importar esse mesmo
combustível. Aí, é preciso explicar que uma grande
parte do nosso petróleo não é adequada para refino
de combustíveis. Então, temos de exportar essa parte
do nosso óleo e importar outra grande parte da produção de combustíveis: gasolina e diesel, principalmente.
Ora, a inflação está ali, atrás da porta, ameaçando voltar por conta de inúmeros erros de política
econômica do Governo. Para fugir disso, em lugar de
corrigir a política econômica, o Governo Federal tenta
reprimir os preços da Petrobras. Faz a empresa pagar por seus erros e força a empresa, a Petrobras, a
ter prejuízo em sua atividade fim. Perdendo dinheiro
que deveria estar investindo na capacidade produtiva.
Fique claro para todos que nos escutam que
não é errado usar as empresas estatais para intervir
na economia – ao menos assim eu penso –, modificar
as condições de preços e concorrência em mercados
importantes.
A recente decisão de forçar uma redução dos juros
cobrados pelos bancos comerciais federais foi correta.
Mas isso tem limites! Quando a política de preços definida pelo Governo ultrapassa certo limite, forçando
a empresa a vender abaixo do custo, está invertendo
toda a lógica do funcionamento da empresa estatal,
como uma empresa produtiva e autossustentável, matando a galinha dos ovos de ouro.
Mas não fica só aí. Mesmo sabendo da necessidade de concentrar os recursos nos investimentos e
na produção, o programa de investimentos da Petrobras tem sido conduzido de uma forma muito, muito
duvidosa!
Primeiro, a empresa se lançou a uma enorme
expansão no parque de refinarias, incluindo duas novas refinarias de grande porte no Maranhão e no Ceará, sem ter a certeza de que vai poder dispor do óleo
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para ser refinado por elas. Depois, as irregularidades
na construção desses grandes projetos, Sr. Presidente, são do tamanho da Petrobras: estarrecedoras...
Os prejuízos!
Nós levantamos aqui, ano após ano, as irregularidades que o Tribunal de Contas da União verifica
nos contratos de obras das refinarias Abreu e Lima,
em Pernambuco, e Comperj, no Rio de Janeiro.
Só nessas duas, o superfaturamento, exaustivamente comprovado, alcança R$135 milhões, de acordo
com o relatório do Tribunal de Contas. Outros indícios de
irregularidades nelas detectados somam R$1,7 bilhão!
A gestão desses investimentos é assustadora. A
Refinaria Abreu e Lima foi anunciada pela Petrobras, em
2007, como uma sociedade com a estatal venezuelana
PDVSA, que custaria R$8,5 bilhões. Hoje, os supostos sócios da Venezuela não colocaram um centavo
na obra, e o seu custo total, segundo a própria Petrobras, será de R$26,5 bilhões. Quase três vezes mais!
Já na obra do Rio de Janeiro, um contrato de
obras foi lançado para licitação com orçamento de
R$662 milhões.
Em seguida, com uma diferença de poucas semanas, esse mesmo contrato, referente à mesmíssima obra, foi sucessivamente oferecido em licitações
posteriores por R$725 milhões e, depois, por R$920
milhões, e terminou contratado por R$837 milhões. Percebam: de R$662 milhões iniciais, para R$837 milhões.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Ora,
que empresa é esta que não sabe quanto aceita pagar
por uma obra desse tamanho, de quase R$1 bilhão?
Eu poderia dar mais e mais exemplos. Nesse
enorme programa de investimentos de alta tecnologia, crítico para a empresa e para o Brasil, o Governo
Federal exige que uma parcela fixa seja comprada no
País – comprometendo o custo e a própria possibilidade de construir as instalações que o pré-sal exige.
As sucessivas operações de “capitalização” que
o Governo Federal fez para a Petrobras terminaram
com praticamente nenhum dinheiro ingressando no
caixa da empresa...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... –
tendo apenas efeitos contábeis. A dívida financeira da
Petrobras cresceu oito vezes de 2006 para cá, saltou
de 18 para R$148 bilhões. E por aí vai a lista.
Meus amigos, quando olhamos para o futuro
imediato, para os próximos anos, acende o sinal vermelho: a Petrobras, esse instrumento indispensável
da economia brasileira, está em risco. Está em risco
a sua existência como uma máquina produtiva viável,
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capaz de garantir os interesses nacionais no mercado
de petróleo. A empresa precisa levantar muito dinheiro
para conseguir construir as plataformas e outras instalações que permitam cumprir as metas de produção de
petróleo de que o País necessita. No entanto...
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pois
não, Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Se V. Exª me permite um aparte?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Com
muita honra e alegria.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Primeiro, eu gostaria de dizer da importância...
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
... do assunto que V. Exª traz à tribuna e que, em breve,
nós teremos a presença da Presidenta da Petrobras,
Drª Graça Foster, na Comissão de Assuntos Econômicos, exatamente para tratar das questões relativas
a esta, que é a maior empresa brasileira e a empresa
mais reconhecida pelo povo brasileiro, e dizer que eu
também, recentemente, fiz um pronunciamento baseado em dados oficiais e, de fato, o resultado negativo
deste último ano assusta todos nós, principalmente
levando-se em consideração que é a Petrobras. Entretanto, se compararmos, Senador Pedro Taques, com o
desempenho das gigantes do ramo no mundo inteiro,
o resultado da Petrobras não foi diferente. Em relação
ao pré-sal, em que há uma crítica muito forte – e acredito sinceramente na crítica de V. Exª, diferentemente
de alguns que hoje se apresentam como defensores
da empresa, mas que, em um passado muito próximo, queiram vendê-la, privatizá-la, uma empresa que
é nosso patrimônio. Mas, em relação ao pré-sal, e daí
decorre o grande investimento feito pela Petrobras nos
últimos anos e seu próprio endividamento, nós temos
notícias de que em torno de 10% ou até um pouco
mais de todo o petróleo produzido hoje pela Petrobras já vem do pré-sal; e esse percentual é recorde,
visto que estamos já há sete anos da descoberta do
pré-sal, há sete anos. Outros países, quando fizeram
descobertas inovadoras como essa do Brasil, levaram
mais de 10 anos, 17 anos para iniciar a produção. Então, preocupação todos nós temos. Agora, tenho certeza de que a Petrobras, sim, vem sendo conduzida
com muita responsabilidade. Mas, enfim, vamos ter
oportunidade de debater este assunto com a própria
Presidenta, porque...
(Soa a campainha.)
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– ... penso que pronunciamentos como o seu vêm
para ajudar, repito, diferentemente de outros, muito
diferente de outros que apenas criticam para tentar desmoralizar um segmento muito importante do
nosso País, que é a Petrobras. Cumprimento V. Exª,
Senador Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senadora Vanessa, pela contribuição
à minha fala.
Quero dizer a V. Exª que conheço a questão
internacional de outras petrolíferas, conheço isso.
Agora, nós precisamos dar nomes aos bois. Alguns
entendem que a política que o PSDB fez neste campo, no Governo Fernando Henrique, foi equivocada,
e o Governo Lula faz críticas; e o PSDB faz críticas
à administração do PT. Eu não quero entrar neste
debate, que me parece um debate maniqueísta. Nós
temos que pensar a Petrobras não como uma instituição que pertence a um governo, mas pertence ao
Estado. O Governo é temporal, ele passa. O Estado
brasileiro permanecerá.
Aliás, “O Petróleo é Nosso”, como foi aquela campanha que, na década de 50, os brasileiros trataram.
Eu quero dizer a V. Exª que, ao final da minha
fala, eu também faço referência, sim, à necessidade...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
de que a Presidente da Petrobras aqui venha. Aliás, os
dados aqui trazidos são dados por ela também revelados, quando fala da necessidade de realocar investimentos até 2017, 2018. Nós sabemos disso – e isso
na semana passada. Agora, algo de podre existe aqui,
algo de podre. Eu vou fazer referência ainda ao que há
de podre. E o podre que aqui existe não é só o petróleo. Não é só o petróleo, existe algo de podre também.
Muito obrigado pelo seu aparte, que tenho certeza
contribuiu muito para o meu conhecimento.
Para minha alegria, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques. Creio
que a Senadora Vanessa Grazziotin não esteja incluindo a atual Presidente da Petrobras, Maria das
Graças Foster, entre aquelas pessoas que ela classifica como pessoas interessadas em desmoralizar
uma instituição respeitável do povo brasileiro, etc,
etc, etc, por ousar criticar a gestão da Petrobras.
Quer dizer, a crítica hoje é desmoralizar uma instituição do povo brasileiro. Veja V. Exª a que ponto
chegamos. Agora, a Presidente Graça Foster, como
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V. Exª agora começa a argumentar, com certeza, sua
ação, hoje, à frente da empresa é o maior atestado de que houve erros muito graves na gestão Gabrielli, da qual, aliás, ela, Graça Foster, participou,
da qual, aliás, a atual Presidente da República participou, como é o caso de decisões de investimento
tomadas por razões meramente eleitorais, como a
construção de refinarias para atender a interesses
político-eleitorais do PT e de seus aliados, a desastrosa operação Pasadena...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Vou
fazer referência a isso agora.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – ..., essa desastrosa operação – digo desastrosa
para dizer o mínimo –, em que a Petrobras comprou
por US$1,180 bilhão uma refinaria que havia sido
comprada no ano anterior, 2006, por S$42 milhões.
E agora a Petrobras desistiu de vender, porque, se
vendesse essa refinaria, escancararia o rombo que
a gestão Gabrielli, da qual, aliás, Graça Foster fez
parte, causou à empresa. A refinaria Abreu e Lima,
de Pernambuco, é outro absurdo. No plano inicial, a
refinaria...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – ... deveria custar R$2,5 bilhões. Ela já está com
seu custo estimado em R$17.250 bilhões. Quer dizer,
a Srª Graça Foster, ao reavaliar esses investimentos
aventureiros, estaria, então, entre aqueles que querem a desgraça do País, desmoralizar a Petrobras?
Não! Ela está corrigindo erros gravíssimos na gestão
da empresa que acabaram por causar prejuízos muito
graves à Petrobras e a seus acionistas, entre os quais
se incluem milhares de trabalhadores que aplicaram
sua conta no Fundo de Garantia nas ações dessa empresa. Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Obrigado, Senador Aloysio. V. Exª usou um adjetivo,
no tocante à compra da Pasadena, que prova que o
senhor é um homem cordial. Aí foi crime, estelionato, picaretagem mesmo. O nome é esse, tem que ser
dado. Foi picaretagem.
Mas, Sr. Presidente, encerro a minha fala dizendo
que este tema não pode sair da agenda. E o convite
feito à Presidente da Petrobras, nós estaremos presentes para questioná-la inclusive sobre esses temas, que
não passam de picaretagem, a compra dessa refinaria
nos Estados Unidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr.
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Pedro Taques, do PDT.
Agora, a Senadora Vanessa Grazziotin, que está
esperando há muito tempo e tem que pegar um voo.
Em seguida, o Senador Requião.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Paim, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Adoraria, Sr. Presidente, aqui desta tribuna, continuar o debate relativo à Petrobras, um debate necessário, um debate importante. E, repito, há uma corrente
política neste País. Concordo com o Senador Pedro
Taques, temos que dar nome aos bois, sim.
O governo passado hoje se apresenta como
defensor e quer que o povo brasileiro se esqueça de
muitas ações praticadas no passado, inclusive aquela
que mudava o nome da Petrobras para “Petrobrax”. E
o objetivo era único: privatizar a empresa.
O marco regulatório do pré-sal não é o mesmo
que vigorou até pouco tempo; o da partilha, não; o da
concessão, não. O marco regulatório é o da partilha,
que é o melhor caminho para que o Estado brasileiro
fique com a maior parte da riqueza, e não uma empresa privada.
Isso é muito importante. E eu creio, sim, que todos os números apresentados, com muita sinceridade, sem qualquer maquiagem, pela própria direção da
Petrobras decorrem – repito – de uma série de fatores,
mas que não representam sequer a má administração
ou a possibilidade da falência dessa gigante brasileira
que é a Petrobras.
Enfim, a Presidenta Graça Foster estará em breve conosco, na Comissão de Assuntos Econômicos, e
teremos a oportunidade de debater a matéria.
Hoje, Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna, dia
21 de março, porque nesta data comemoramos duas
importantes questões.
Uma delas é o Dia Internacional da Síndrome de
Down – hoje, dia 21 de março. Essa data, estabelecida
pela Organização das Nações Unidas, é uma conquista
brasileira, Sr. Presidente. Desde o ano passado, 193
países ligados às Nações Unidas promovem, neste dia
21 de março, ações de conscientização em prol dos
direitos das pessoas com Down. Neste dia, no Brasil e
no mundo inteiro, várias atividades em várias cidades
brasileiras estão ocorrendo, lembrando, principalmente, a importância e a necessidade de uma convivência
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harmoniosa e respeitosa com os portadores e as portadoras da síndrome de Down.
O segundo marco, no dia de hoje, Senador Paim
– e eu faço este pronunciamento em homenagem a
V. Exª, inclusive –, é que comemoramos uma data...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP)
– E se antecipando ao meu pronunciamento, porque
eu vou falar dos dois temas também.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... – está vendo? Muito bem! – muito importante para o nosso País e para o nosso povo brasileiro.
Trata-se do Dia Internacional de Luta pela Eliminação
da Discriminação Racial.
Nesta data, nós também comemoramos os dez
anos de criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da promulgação da Lei nº
10.639, de 2003, que institui o ensino da cultura e da
história da África na grade curricular das escolas brasileiras. Repito – olhem a data, 2003! –: são dez anos
comemorando o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
Dez anos é o tempo em que estamos no poder.
Foi o ano em que o Presidente Lula assumiu a Presidência da República. Em nenhum momento, titubeou
em criar – pelo contrário, foi um dos maiores defensores
– a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial. Isso é muito importante, porque é um compromisso que o Presidente Lula trouxe desde a sua militância, no período em que foi operário durante muitos
anos e conviveu com muitos negros, sentindo na pele
o que é a discriminação racial.
A data foi instituída pela ONU em 1976, após
muita pressão dos movimentos de luta contra o racismo em todo o mundo, principalmente contra o regime
racista da África do Sul.
Podemos admitir que o combate contra a discriminação racial inscreve-se entre as causas mundiais
que desfrutam de absoluto consenso entre todas as
nações. Cada país, contudo, assume posições peculiares no domínio das relações raciais.
Nos países cuja formação histórica compreendeu a integração de populações autóctones com correntes migratórias de grandes proporções, sobretudo
nos períodos moderno e contemporâneo, colocando
em convivência povos de costumes, cultura, religião
e fisionomia diferentes, as relações raciais assumiram
quase naturalmente lugar central no processo de constituição das identidades nacionais.
A maneira como cada país configurou historicamente as relações raciais passou a ser de tal forma
importante que os pesquisadores a consideraram va-

MARÇO 2013

11870 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

riável determinante na explicação das singularidades
dos temperamentos nacionais. Assim, muitos investiram
na descrição das diferenças entre formações históricas
de claras semelhanças estruturais.
Lembro-me, particularmente, das comparações
exaustivas traçadas entre o Brasil e os Estados Unidos, cujos processos de colonização tiveram lugar no
período moderno, com o emprego, em larga escala,
do trabalho compulsório de origem africana, associado
à presença do colonizador de origem europeia e de
populações autóctones.
Nesses termos, a discriminação racial, no Brasil,
passou a ser compreendida no quadro da nossa experiência escravista. A escravidão sedimentou, durante os
quase quatro séculos da sua vigência, a maneira como
os africanos e seus descendentes eram socialmente
definidos pela sociedade brasileira, contaminando todos os seus valores e atitudes.
A história da experiência escravista em nosso
País não é apenas uma história de dor, de violência,
de opressão. A escravização e o tráfico de pessoas
representaram traumas em alguns casos ainda não
superados. Porém, em outros sentidos, a experiência
do tráfico apresenta algumas semelhanças com as
migrações modernas.
Os africanos, Sr. Presidente, não deixaram de
ser africanos por terem sido escravizados e trazidos
à força para o Brasil. Carregaram consigo as práticas
e mentalidades dos seus lugares originários. Modos
de conduta, sociabilidades, estruturas de parentesco, formas de organização de trabalho, enfim, práticas culturais que configuravam uma visão de mundo
específica.
Este modo de ser africano aqui se aclimatou. Em
alguns casos, miscigenou-se em contato com as populações indígenas e europeias, desenvolvendo, com
isso, novas práticas e atitudes. Nos campos da religião,
da cultura popular, da música, da gastronomia, dos folguedos populares, da língua, entre outros, configurou
a área das culturas negras no Brasil.
Esse é o quadro de referência que nos permite
avaliar as notáveis contribuições das políticas públicas
de igualdade racial adotadas nos Governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.
Em primeiro lugar, destaca-se a prioridade
conferida pelo Governo Lula, repito, ao criar a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, cuja finalidade é a
formulação, coordenação e articulação de políticas
e diretrizes para a promoção da igualdade racial em
nosso País.
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Mais recentemente, no quadro de implementação de políticas afirmativas de promoção de igualdade racial, destacamos a criação, no Plano Plurianual
de 2012 a 2015, do programa de cunho específico
intitulado Enfrentamento ao Racismo e Promoção da
Igualdade Racial, que resultou na incorporação desse
tema a 25 outros programas, totalizando 121 metas,
87 iniciativas e 19 ações orçamentárias em diferentes
áreas da ação governamental.
Essa orientação de introduzir perspectivas
transversais na condução das ações governamentais, em gestão que se notabiliza como referência
mundial em políticas de redistribuição de renda,
permitiu que as políticas públicas de promoção da
igualdade racial...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... assumissem maior efetividade e cobertura.
A destacar que está em pleno curso a realização da Consulta Pública para elaborar a versão final
da regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), que permitirá a
descentralização das políticas públicas de combate
à discriminação racial, com a sua adoção em Estados e Municípios.
Srs. Senadores, Sr. Presidente Senador Paim, no
campo da cultura, cito particularmente o notável impulso conferido às manifestações de nosso patrimônio
imaterial, por meio de editais específicos e subsídios
das leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet,
cobrindo o arco de manifestações multiculturais que
traduzem nosso País como uma nação que valoriza a
diversidade cultural e a tolerância como valores positivos no combate à discriminação racial.
Registraria, da mesma forma, o empenho do
Governo Federal nos processos de titulação de terras
das comunidades quilombolas. E eu já vou concluir, Sr.
Presidente. De 2004 a 2011 – prestem bem atenção –,
1.820 comunidades foram certificadas pela Fundação
Palmares. De 1995 a 2012, 207 comunidades foram
tituladas, com a expedição de 139 títulos de propriedade em 124 territórios, contemplando cerca de 13 mil
quilombolas com a concessão de quase um milhão de
hectares. O grande incentivo ao crescimento desses
números veio exatamente dos governos do Presidente
Lula e da Presidenta Dilma, pois, até 2002, apenas 34
títulos haviam sido concedidos.
Concluiria meu pronunciamento, Sr. Presidente,
destacando a ação afirmativa...
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... do Governo da nossa querida Presidenta Dilma de maior impacto nas gerações futuras: a
sanção da Lei de Cotas para ingresso no ensino público superior e no ensino técnico federal. Quando a
Presidenta Dilma a sancionou, em 29 de agosto do
ano passado, explicitava o duplo desafio colocado
pela proposta: conciliar a democratização do acesso
às universidades com a manutenção de alto nível de
ensino e da meritocracia.
Assim, na regulamentação da Lei, conferiu-se
ênfase à necessidade de oferecer condições adequadas para o pleno desempenho acadêmico de pretos,
pardos e indígenas. A considerar os resultados das
políticas de cotas raciais já adotadas pelas universidades brasileiras, e aqui quero destacar a Universidade de Brasília (UnB) como exemplo muito positivo,
não poupo...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... manifestações de júbilo ao me associar
àqueles que apostam nos efeitos concretos dessas
ações afirmativas na construção de um Brasil mais
justo, igualitário e livre de práticas discriminatórias e
intolerantes!
Dessa forma, Sr. Presidente, eu deixo aqui a minha homenagem a essa luta no combate à discriminação, que hoje não é apenas uma luta dos movimentos
sociais, mas está definitivamente incorporada no Estado
brasileiro através de políticas públicas que contribuem
muito para o fim da discriminação.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin pelo
seu pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pois não Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, uma vez que já são 16h10 e há um entendimento unânime de que hoje não temos condições de
votar a medida provisória que está trancando a nossa
pauta, ficamos de votá-la na próxima terça-feira, assim
como a chamada PEC do trabalho doméstico, minha
sugestão é de que se possa encerrar agora a Ordem
do Dia, até para que os oradores que ainda querem
ocupar a tribuna tenham mais tempo disponível para
discursar.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência acata o encaminhamento feito
pelo Senador Aloysio Nunes, até porque o Senador
Requião falaria cinco minutos. Assim, encerramos a
Ordem do Dia e V. Exa terá o tempo de 20 minutos, se
assim entender necessário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Então, vamos à

ORDEM DO DIA
Como há um entendimento para que as matérias
venham à pauta na próxima terça-feira, nós encerramos a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da
União aos entes federados no âmbito do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE);
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 147, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na Casa
de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados oriundos do ex-Território Federal
de Rondônia integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de
11 de junho de 2010, e dá outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
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3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado
nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Complementar, da Senadora Vanessa Grazziotin,
que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal # FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 289, DE 2011
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Complementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues,
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o
cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências, para dispor sobre critérios de distribuição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá
outras providências.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
5
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Complementar, do Senador Marcelo Crivella, que
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altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de
dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das
liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências, para dispor
sobre os critérios de distribuição do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito
Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Complementar, do Senador Ricardo Ferraço, que
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de
dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das
liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências, para dispor
sobre os critérios de distribuição do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito
Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Complementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que altera o art. 2º da Lei Complementar
nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados – FPE e dá outras
providências.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
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8
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Complementar, do Senador João Vicente Claudino,
que estabelece critérios para a repartição dos
recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal # FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
9
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Complementar, do Senador Francisco Dornelles,
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de julho de 1992, para estabelecer os critérios de
rateio do Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado
nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100
e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Complementar, do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos Fundos de
Participação e dá outras providências, para
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição
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do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE.
(Pendente de emissão de pareceres da CDR,
CCJ e da CAE.)
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, 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.
12
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 174, de 2010, 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; 375, 466 e 539, de 2009;
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214,
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (benefícios
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – De imediato, chamamos o Senador Roberto
Requião para usar a palavra pelo tempo que entender
necessário, com o limite de 20 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paim, o Congresso festeja hoje, e
festejou ontem, a emenda constitucional que coloca
as empregadas domésticas brasileiras no mesmo nível de todos os trabalhadores. Eu, no entanto, tenho a
respeito disso uma grande preocupação. Estatísticas
oficiais nos indicam que temos cerca de 6,7 milhões
de empregadas domésticas no Brasil; 26,3% dessas
trabalhadoras têm registro em carteira – cerca de 1,7
milhão de empregadas domésticas, em 6,7 milhões.
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É evidente que, como se proclamou neste plenário,
esta PEC é uma espécie de segunda abolição da escravatura no Brasil.
Mas como é que nós vamos viabilizar o cumprimento desta emenda constitucional?
Eu, há dois anos, redigi um projeto de lei inspirado em uma sugestão do meu amigo Rafael Greca, lá
do Paraná, determinando a possibilidade da dedução
do total a ser tributado pelo Imposto de Renda de uma
família do salário de um empregado, ou de uma empregada doméstica, até três salários mínimos, mais o
13o. Com isso, à época em que essa PEC não havia
tramitado ainda, nem tinha sido submetida à primeira
votação, eu pretendia estimular a formalização, a garantia dos direitos.
A PEC em si não vai garantir nada. O que ela
pode é viabilizar um desemprego brutal de empregadas domésticas do Brasil, se nós não tentarmos
corrigir, através de um estímulo, de um incentivo, a
formalização.
Esse meu projeto de lei já teve, como Relator, o
Senador Cristovam Buarque, que apresentou substitutivo apropriado; já teve, como Relatora, a Senadora
Vanessa; já teve, como Relatora, a Senadora Marta
Suplicy; se não me engano, o Senador Cyro Miranda; o Senador Renan Calheiros. Mas, diante de uma
oposição tola e insistente do pessoal do Fisco, da Fazenda, está hoje, na Comissão de Assuntos Sociais,
sem relator, parado.
Eu acredito que, da mesma forma com que a Senadora Vanessa se dirigiu a nossa querida – os termos
são dela – Presidente da República, eu quero chamar
a atenção da querida Presidente da República e da
Base do Governo, que está engavetando esse meu
projeto, que as queridas empregadas domésticas do
Brasil estão em via de perder o emprego numa quantidade absurda. Se, das 6,7 milhões, apenas 1,7 milhão
estão formalizadas, a obrigatoriedade da formalização,
neste momento em que a classe média brasileira é a
que tem renda familiar por unidade, por pessoa, de
R$290,00, estão em via de perder o emprego.
Conversei, agora há pouco, com o Senador Moka,
que é o atual Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, e ele me deu a agradável notícia de que está
hoje designando um relator, que, por acaso, é V. Exª,
Senador Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu ia pedir a relatoria a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) –... que convive com esse tipo de problema, com
a defesa dos trabalhadores, de uma forma insistente,
persistente, no Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito obrigado pela indicação.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu espero que, com a relatoria de V. Exª, eu possa
pedir urgência, na Comissão, para que esse processo
venha ao plenário e que a nossa querida Presidente e
o nosso querido Governo, que têm evitado uma perda
insignificante do Imposto de Renda, que poderia significar a formalização e a garantia dos direitos de 6 milhões ou 5 milhões de trabalhadoras, sensibilizem-se
e sancionem rapidamente também esse PL.
Aliás, fica aqui o meu protesto. Quando você faz,
no Congresso Nacional, um projeto que não agrada
ao Governo, à burocracia do Governo, ele não anda,
sequer relator nós conseguimos. A coisa fica rigorosamente parada. E quando nós conseguimos aprovar
algum projeto que tem alguma sustância que não agrada à burocracia governamental, a Presidenta veta e o
Congresso não submete o veto ao seu Plenário. Estamos aí com 273 projetos vetados sem que tenham
sido submetidos ao Plenário, o que significa mais de
3.000 vetos porque os vetos se desdobram ao longo
dos projetos.
Eu vejo, então, que nós temos uma dificuldade
enorme. Nós, que somos da Base do Governo, de superar a tolice, a burrice e a insistência retrógrada da
burocracia governamental.
Dessa forma, eu coloco aqui o meu protesto, o
meu apelo, a certeza de que já meu o Senador Moka,
que está indicando V. Exª para relatoria. E vamos ver
se, a par dessa maravilhosa emenda constitucional,
que garante direitos trabalhistas para as empregadas
domésticas do Brasil, nós evitamos que ocorra paralelamente um desemprego brutal na categoria.
Mais um dado. Em outras atividades, as mulheres empregadas têm uma regularização, uma formalização da ordem de 69,9%, de 70%; as domésticas
têm apenas 26,3%. E a emenda constitucional pode
provocar, ao lado do orgulho que todos nós temos, de
ter votado a segunda abolição da escravatura, uma
escravatura paralela, pela resistência e a tolice dos
técnicos do Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Requião, agradeço pela indicação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Waldemir Moka, por ter concordado
que eu seja o Relator, agradeço a V. Exª.
E vamos dar o parecer o mais rápido possível.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero
registrar a presença, na tribuna de honra do Senado, do
Dr. Alfeu Junior, Presidente do Conselho Deliberativo
do Sebrae no Estado do Amapá e uma das principais
lideranças do comércio amapaense.
Complementarmente, Sr. Presidente, peço que
V. Exª, quando couber, me inscreva pela Liderança
do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O.k.
Passo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, eu passo a ler
dois ofícios.
Em seguida, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência, nos termos das Resoluções
nos 1, de 2006, e 1, de 2012, ambas do Congresso
Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, e de
acordo com as indicações recebidas da Câmara dos
Deputados e dos Senhores Líderes do Senado Federal, designa os seguintes integrantes da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO:
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Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM)
Titulares
Lúcia Vânia (PSDB/GO)
Wilder Morais (DEM/GO)
Suplentes
1. Jayme Campos (DEM/TO).
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Titulares
João Vicente Claudino (PTB/PI)
Eduardo Amorim (PSC/SE).
Suplentes
PSOL*
*Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art.
10-A do Regimento Comum.
Titular
Randolfe Rodrigues
Suplente
DEPUTADOS
PT

SENADORES
Titulares
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Titulares
Walter Pinheiro (PT/BA)
Anibal Diniz (PT/AC)
Acir Gurgacz (PDT/RO)
Lídice da Mata (PSB/BA)
Suplentes
1. Eduardo Suplicy (PT/SP)
2. Inácio Arruda (PCdoB/CE)
3. Pedro Taques (PDT/MT)
4. Lindbergh Farias (PT/RJ)
Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PSD)
Titulares
Lobão Filho (PMDB/MA)
Eunício Oliveira (PMDB/CE)
Ivo Cassol (PP/RO)
Suplentes
Não foram indicados.

Bohn Gass (PT/RS)
Ricardo Berzoini (PT/SP)
Miguel Corrêa (PT/MG)
Weliton Prado (PT/MG)
Suplentes
1 Afonso Florence (PT/BA)
2 Dalva Figueiredo (PT/AP)
3 Iriny Lopes (PT/ES)
4 Jorge Bittar (PT/RJ)
5 José Airton (PT/CE)
PMDB, também Deputados
Titulares
Danilo Forte (PMDB/CE)
Leonardo Quintão (PMDB/MG)
Marçal Filho (PMDB/MS)
Nilda Gondim (PMDB/PB)
Rose de Freitas (PMDB/ES)
Suplentes
1. André Zacharow (PMDB/PR)
2. Giroto (PMDB/MS)
3. Pedro Novais (PMDB/MA)
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PSDB
Titulares
Bruno Araújo (PSDB/PE)
Domingos Sávio (PSDB/MG)
Ruy Carneiro (PSDB/PB)
Suplentes
Não indicados.
PP
Titulares
Carlos Magno (PP/RO)
Nelson Meurer (PP/PR)
Roberto Teixeira (PP/PE)
Suplentes
Missionário José Olimpio (PP/SP)
Roberto Britto (PP/BA)
DEM
Titulares
Cláudio Cajado (DEM/BA)
Efraim Filho (DEM/PB)
Mandetta (DEM/MS)
Suplentes
PSD
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Suplentes
Leopoldo Meyer (PSB/PR)
Valtenir Pereira (PSB/MT)
PDT
Titular
Sebastião Bala Rocha (PDT/AP)
Weverton Rocha (PDT/MA)
Suplente
André Figueiredo (PDT/CE)
João Dado (PDT/SP)
Bloco (PV/PPS)
Titular
Fábio Ramalho (PV/MG)
Sandro Alex (PPS/PR)
Suplente
Humberto Souto (PPS/MG)
Sarney Filho (PV/MA)
PTB
Titular
Nilton Capixaba (PTB/RO)
Suplente
Alex Canziani (PTB/PR)

Titulares
Armando Vergílio (PSD/GO)
Guilherme Campos (PSD/SP)
Júlio César (PSD/PI)
Suplentes
Ademir Camilo (PSD/MG)
Homero Pereira (PSD/MT)
Junji Abe (PSD/SP)
PR
Titulares
Aelton Freitas (PR/MG)
Gorete Pereira (PR/CE)
Suplentes
José Rocha (PR/BA)
Wellington Roberto (PR/PB)
PSB
Titulares
Dr. Ubiali (PSB/SP)
Severino Ninho (PSB/PE)

PSC
Titular
André Moura (PSC/SE)
Suplente
1. Ricardo Arruda (PSC/PR)
PCdoB
Titular
Evandro Milhomem (PCdoB/AP)
Suplente
Chico Lopes (PCdoB/CE)
PTdoB*
*Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art.
10-A do Regimento Comum.
Titular
Lourival Mendes (PTdoB/MA)
Suplente
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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São os seguintes os Ofícios:
Ofício no 53/13-GLPSDB
Brasília, 22 de Fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia Vânia, para integrar como titular, a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Of. nc 9/13 – GLDEM
Brasília, 25 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. nc 98/2013–CN, indico a V.Exa.
os nomes do Senador Wilder Moraes, como titular e
o Senador Jayme Campos como suplente, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Senador Jose Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal
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Informo a Vossa Excelência que indicarei posteriormente os nomes dos senadores que ocuparão
as vagas de suplentes restantes que são destinadas
ao Bloco Parlamentar União e Força nesta Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força/PTB/PR/PSC/PPL.
Oficio no 47/2013 – GLDBAG
Brasília, 14 de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PT-PDT-PSB-PCdoB-PRB) para
integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO.
Titulares
Senador Walter Pinheiro
Senador Aníbal Diniz
Senador Acir Gurgacz
Senadora Lídice da Mata
Suplentes

Ofício GSRR no 21/2013
25 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação da vaga do PSOL na CMO
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa
Excelência, na condição de Líder do PSol respondo
ao expediente OF. No 100/2013-CN, tendo em visto
que sou o único representante do Partido no Senado
Federal, indicando o meu nome para ocupar a vaga
de titular na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, conforme cálculo da proporcionalidade partidária.
Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL.
OF. No 53/2013 – BLUFOR

Senador Eduardo Suplicy
Senador Inácio Arruda
Senador Pedro Taques
Senador Lindbergh Farias. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
OF. GLPMDB No 125/2013
Brasília, 19 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, conforme solicitação do Ofício no 95/2013-CN; nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Brasília, 5 de março de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
João Vicente Claudino e Eduardo Amorim, como membros Titulares, para integrarem a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO
– do Congresso Nacional.

Titulares
Lobão Filho
Eunício Oliveira
Ivo Cassol
Suplentes
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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Of. no 458/2013/SGM/P
Brasília, 18 de março de 2013
Assunto: Indicação de membros para a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 94/2013-CN, recebido
em 20 de fevereiro de 2013, tenho a honra de enca-
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minhar a Vossa Excelência a relação dos deputados
indicados pelas Lideranças, para o preenchimento
das vagas destinadas às suas bancadas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
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OF/B/47/13

Brasília, 21 de março de 2013

Brasília, 19 de março de 2013

Assunto: Alteração da indicação de membros para
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Leopoldo Meyer (PSB/PR) e Valtenir Pereira (PSB/MT), para a vaga de suplentes, da Comissão
Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 94/2013-CN, recebido
em 20 de fevereiro de 2013, e em aditamento ao ofício
no 458/2013/SGM/P, tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência o ofício no 234/GAB, da Liderança
do PT, que solicita alteração dos nomes indicados para
o preenchimento das vagas destinadas à bancada na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

OF no 234/GAB-LidPT
Brasília, 21 de março de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para solicitar que sejam alterados os nomes das indicações do Partido dos Trabalhadores para a Comissão
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Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Assim sendo, estou indicando como titulares os Deputados Bohn Gass (PT/RS), Ricardo Berzoini (PT/SP),
Zezéu Ribeiro (PT/BA), Miguel Correa (PT/MG) e Weliton Prado (PT/MG) e como suplentes os (as) Deputados (as) Afonso Florece (PT/BA), Dalva Figueiredo
(PT/AP), Iriny Lopes (PT/ES), Jorge Bittar (PT/RJ) e
José Airton Cirilo (PT/CE).
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Randolfe
Rodrigues para integrar, como titular, a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa, em substituição ao Senador Wellington Dias; e a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador Walter Pinheiro; e, como Suplente, a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos
dos Ofícios nºs 52 a 54/2013, da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo
São os Ofícios:
Ofício no 52/2013 – GLDBAG
Brasília, 21 de Março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Randolfe Rodrigues como titular, na comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH, em substituição ao Senador Wellington Dias, em vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício no 53/2013 – GLODBAG
Brasília, 21 de Março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Randolfe Rodrigues, como titular, na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte – CE, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro, em vaga destinada ao Bloco de Apoio
ao Governo.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício no 54/2013 – GLDBAG
Brasília, 21 de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Randolfe Rodrigues como suplente, na Comissão de Re-
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lações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, 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 (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Por fim, a Presidência designa, como membro
titular, o Deputado Raimundo Gomes de Matos, em
substituição ao Deputado Bruno Araújo, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 594, de 2012, conforme o Ofício
nº 325, de 2013, da Liderança do PSDB na Câmara
dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o Ofício:
Of. no 325/2013/PSDB
Brasília, 21 de março de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimundo
Gomes de Matos, em substituição ao Deputado Bruno
Araújo, como membro titular, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória
no 594/12, que altera a Lei no 12.096, de 24 de novembro de 2009, quanto á autorização para concessão de
subvenção econômica em operações de financiamento
destinadas a aquisição e produção de bens de capital
e a inovação tecnológica; altera a Lei no 11.529, de 22
de outubro de 2007, quanto à concessão de subvenção
econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes setores da economia; altera a Lei no
12.409, de 25 de maio de 2011, quanto à concessão
de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; e altera a Lei no 12.712,
de 30 de agosto de 2012, que autoriza a concessão
de subvenção econômica às instituições financeiras
oficiais federais nas operações de crédito para investimentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia – FDA e do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste – FDNE.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Enfim, Senador Alvaro Dias com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras.
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Pretendo comentar a visita do Ministro Mantega
ao Senado Federal, na manhã de hoje. Mas, antes
disso, devo avalizar pleito que vem de Londrina, no
Paraná – que estendo a Foz do Iguaçu, também no
Paraná –, apelo dirigido ao Sr. Marcelo Guaranys, da
Anac, para que as unidades administrativas das duas
localidades não sejam extintas.
Através de portaria, a Anac está extinguindo dez
unidades administrativas e criando 20 no País. Entre as
dez unidades administrativas que estão sendo extintas
pela Anac, encontram-se a de Londrina, no Paraná, e
de Foz do Iguaçu.
O Presidente da Acil, Flávio Montenegro Balan,
que esteve em Brasília, nesta semana, acompanhado
de empresários, vereadores e profissionais da Aeronáutica, reivindica da Anac uma mudança nesse objetivo.
Londrina é uma referência na aeronáutica brasileira,
é tradição que se consolidou ao longo de décadas e
que se reflete nas três escolas de aviação existentes, a mais antiga delas fundada em 1941, no curso
de Ciências Aeronáuticas, da Universidade Norte do
Paraná, e numa intensa movimentação do Aeroporto
Internacional José Richa, em Londrina.
Essa portaria extingue a unidade administrativa
de uma cidade por onde passaram, no ano de 2012,
1.098.000 passageiros e 1.790.051kg de cargas foram
embarcados no Aeroporto de Londrina.
A movimentação do terminal vem crescendo mês
a mês, nos últimos dois anos, e essa unidade administrativa tem ampla abrangência, inclusive Maringá
também, onde há universidade, concursos de aviação.
As escolas em Londrina formam todos os anos um
total de 330 profissionais no curso de piloto privado, 120
nos cursos de piloto comercial, 75 nos de comissário
de bordo e 70 nos cursos de mecânico de aeronaves.
Portanto, Sr. Presidente, não vamos detalhar mais.
O que importa dizer é que é uma cidade muito importante, uma região muito importante, com uma grande
movimentação aeroportuária, e não se justifica essa
extinção de uma unidade administrativa em região tão
importante para a criação de outras unidades em regiões de menor importância econômica e social. E também Foz do Iguaçu, uma cidade turística, com grande
movimentação aeroportuária, fica na tríplice fronteira,
não há justificativa para a extinção da unidade administrativa. Por isso esse apelo que estamos formulando da
tribuna do Senado Federal ao Sr. Marcelo Guaranys, da
Anac, para que reestude a extinção dessas unidades
administrativas, preservando-as, tanto a de Londrina
quanto a de Foz do Iguaçu, que são importantes para
o nosso Estado do Paraná.
E quero, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana,
comentar a presença sempre elegante do Ministro
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Mantega na Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal. Nós indagamos do ministro sobre as
suas previsões quase sempre frustradas em matéria
de crescimento econômico e lembramos que, há algum tempo, quando aqui esteve, foi questionado sobre
as frustrações de suas previsões, sempre previsões
exageradamente otimistas que nunca se confirmaram,
ou quase nunca se confirmaram. E o ministro, naquela
oportunidade, contestou a nossa afirmação. Eu disse
a ele que estava anotando as suas previsões para
que um dia pudesse confrontá-las com a realidade. E,
hoje, o fizemos na sua presença, mostrando que, em
2011, a sua previsão era de um crescimento de 5,5%
e o crescimento alcançado foi de 2,73%. Em 2012, o
crescimento previsto pelo ministro era de 4,5% a 5%
e o obtido foi de 0,87%.
É evidente, fica visível: a previsão do Ministro não
se confirmou. Nesses dois últimos anos, números oficiais mostram que o Ministro, realmente, tem uma bola
de cristal incompetente – na melhor das hipóteses, a
bola de cristal do Ministro está embaçada, o Ministro
não está enxergando bem o futuro.
Portanto, o questionamento que nós fazemos é
se um ministro de Estado ou um governo pode fazer
previsões exageradamente otimistas. Ocorre que previsões equivocadas ensejam decisões também equivocadas, e previsões oficiais equivocadas acabam
ensejando decisões equivocadas no setor privado.
Nós sabemos que uma previsão equivocada pode ser
resultante da incompetência, mas pode ser também
mentira deliberada. E o que é pior? A incompetência
ou a mentira deliberada?
Não nos importa saber o que é pior. O que nos
importa saber é que é desonesto fazer projeções exageradas possuindo informações e mecanismos capacitados para oferecer uma previsão mais próxima da
realidade. Ninguém deseja que o Ministro faça previsões pessimistas, mas esse otimismo exagerado acaba
comprometendo a credibilidade do País, internacionalmente, sobretudo.
Lembro-me de um momento quando se alardeou,
de forma espetaculosa, que o Brasil estava vivendo o
espetáculo do crescimento e, ao final do ano, o que se
constatou foi que o Brasil havia crescido mais apenas
do que o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria e o
infortúnio. É se conformar demasiadamente entender
que um país que cresce apenas mais do que o Haiti
em determinado momento esteja vivendo o espetáculo
do crescimento. Esse é o espetáculo do crescimento
às avessas!
Nós questionamos o Ministro também sobre os
lançamentos espetaculosos, como hoje, ao afirmar
que o Governo lança um programa de investimento
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em infraestrutura de R$470 bilhões. Nós sabemos
que isso não se concretizará. Os precedentes nos
autorizam a afirmar sem necessidade de bola de cristal: o Governo ou o Brasil não vai investir os R$470
bilhões prometidos pelo Ministro. Nós sabemos que
não ocorrerá esse investimento. Nem mesmo em
saúde pública, que é essencial para o povo brasileiro, o Governo aplica sequer o que está consignado
no Orçamento da União.
Nós mostramos hoje ao Ministro esse número.
De acordo com relatório das contas fiscais do Tribunal
de Contas da União do ano passado, em 2011, o Governo deveria ter gasto na saúde R$72,3 bilhões, para
cumprir o limite constitucional, e deixou de gastar R$8
bilhões. Ou seja, o Governo não cumpriu nem mesmo
o limite constitucional no setor de saúde pública. E nós
conhecemos, o brasileiro conhece o caos real e visível
que há na saúde pública brasileira.
Em 2012, o Governo não conseguiu pagar essa
conta. A conta que restou de 2011 não foi paga em
2012. E, mais uma vez, o Governo deixou de aplicar
o Orçamento de 2012. Parte dele não foi executado.
Para pagar os restos de 2011 e executar o Orçamento de 2012 da saúde, o Governo deveria ter gasto,
em 2012, R$87 bilhões. Mas gastou apenas R$77,8
bilhões. Portanto, nem mesmo em relação à saúde do
povo o Governo alcança as metas por ele propostas.
Não alcança sequer metas orçamentárias. Isso seria
elementar realizar. O Governo não realiza. Como quer
o Ministro Mantega que acreditemos que o Governo
investirá R$470 bilhões em obras de infraestrutura no
País? É o que eu tenho repetido aqui insistentemente:
Governo muito bom de anúncio, muito bom de lançamento, mas péssimo em execução.
O que dizer, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
da contabilidade criativa, o que dizer da mágica contábil,
o que dizer, Sr. Presidente, dessa alquimia estatística,
desse ilusionismo estatístico, desse kit de maquiagem
lançado pelo Governo no final do ano para escamotear
a realidade das finanças públicas brasileiras?
Indagamos do Ministro sobre os truques que foram aplicados pelo Governo na sua contabilidade de
final de ano. A mágica contábil envolveu cinco truques
contábeis, permitindo que o Governo atingisse as metas
de resultado primário. Quais foram os truques? Antecipação do pagamento de dividendos, venda de receitas
futuras de estatais para o BNDES, fazendo com que o
Tesouro receba hoje uma receita futura; a triangulação
entre Tesouro, BNDES e Petrobras, quando da operação de capitalização da estatal, que fez gerar uma
receita primária de 32 bilhões; desconto de despesas
do PAC da meta de superávit primário e a postergação
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de despesas que geraram pelo menos 40 bilhões em
Restos a Pagar para o ano de 2013.
A expressão “truque” é utilizada porque se trata
de receitas ou de redução de despesas que, em verdade, não haveria necessidade de contabilizar, caso o
Governo optasse por uma operação mais transparente.
Com esses truques, ao longo dos últimos anos, o resultado primário vem se transformando em um número
que quer dizer cada vez menos, indicando muito pouco
sobre o real esforço fiscal do setor público brasileiro.
Portanto, essa é uma realidade posta, que é
contestada pelo Ministro, que alega não ter realizado
truque algum, que o Governo atendeu às exigências
legais. Mas, mesmo especialistas de outras partes do
mundo, consideram que comprometem a credibilidade
do Governo brasileiro os procedimentos adotados ao
final do ano passado para o atingimento do superávit
primário.
O Ministro não aceita debater o assunto. Propus
a ele uma audiência pública, com especialistas, para
que essa questão fosse debatida com o Governo. Ele
entende que não é missão do ministro participar desse debate.
Lamento, porque, na verdade, é uma questão
posta não só no âmbito do nosso País, mas extrapolou
as nossas fronteiras e repercutiu internacionalmente,
como um ato que desacredita o Governo brasileiro no
cenário internacional.
A outra questão que suscitamos ao Ministro diz
respeito à inflação.
Até quando o Governo está disposto a tolerar uma
inflação bem acima da meta oficial de 4,5%? O Governo vem adotando medidas como a redução nas contas
de energia e, mais recentemente, a desoneração da
cesta básica. Outras desonerações até poderão frear
a alta dos índices nos próximos meses, mas sempre
de forma temporária e sem mudar as condições propícias da inflação. Alguns preços poderão cair, mas a
tendência geral, sem outras ações, será mantida. O que
se pensa no Governo, verdadeiramente, em termos de
política antiinflacionária consistente, é muito pouco. O
Banco Central reconhece que a inflação piorou e que
preocupa. A leitura da última ata do Copom mostra
que essa deterioração se apresenta como mais que
um simples desconforto e aparentemente exige mais
ação do Governo Federal.
Tratamos da dívida pública brasileira, que cresce
assustadoramente. O Ministro responde com tranquilidade em relação à dívida pública. Mesmo questionado sobre esse festival de empréstimos externos que
aprovamos aqui semanalmente, alguns deles inclusive
extrapolando os limites da capacidade de endividamento e avalizados pelo Governo da União, na forma da
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excepcionalidade, como tem ocorrido com o Estado
do Rio de Janeiro, para dar um exemplo...
Aliás, o Estado do Rio de Janeiro tomou de empréstimo externo, de 2008 até esta data, cerca de US$3
bilhões, além dos empréstimos internos de BNDES,
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que estão
sendo generosamente concedidos a alguns Estados
privilegiados do País, não se respeitando o princípio
da isonomia, o que faz recrudescer essa disputa entre
as unidades federativas, alimentada não apenas pela
guerra fiscal, que se debate presentemente no Congresso, mas pela distribuição desigual dos recursos
públicos entre os entes federativos; mas, acima de
tudo, porque, em matéria de dívida pública, o Governo da União é grande contribuinte. As suas despesas
correntes crescem, crescem desproporcionalmente. A
sua capacidade em investir produtivamente vai-se esgotando, porque a estrutura pública é engordada pelo
apetite da imensa base aliada, que se reúne à sombra
do poder no País, no maior aparelhamento da história
do Estado brasileiro.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não
há reforma para reduzir despesas. Reforma administrativa, nem pensar! O que faz o Governo é uma reforma
às avessas, criando sempre mais ministérios, secretarias, empresas, coordenadorias, diretorias, conselhos, assessorias, milhares de cargos de confiança.
Isso esgota a capacidade financeira do Poder Público
brasileiro, que investe cada vez menos em setores essenciais, como saúde pública, educação, segurança
pública e obras de infraestrutura, acumulando gargalos
instransponíveis em aeroportos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Concluo, respeitando os limites do tempo, para dizer que
as grandes reformas passam ao largo. O próprio Ministro da Fazenda, num depoimento como o de hoje, não
anuncia reforma de profundidade, porque, na verdade,
o Poder Executivo age com egoísmo, com oportunismo,
por concentrar demasiadamente os recursos públicos
nos seus cofres. Não quer perder receita, não admite
redistribuí-la. Com isso, as reformas não saem do papel.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª dispõe do tempo
regimental de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente, Senador Jorge Viana.
Primeiro, quero dizer uma palavra ao Senador
Alvaro Dias, que teve uma impressão daquilo que
falou hoje o nosso Ministro Guido Mantega. Quero
falar da boa impressão que tive relacionada à evolução de dados muito positivos que a economia brasileira vem apresentando, apesar das dificuldades,
daquilo que se passa na economia internacional,
sobretudo a diminuição da dívida pública líquida,
os bons resultados na taxa de desemprego, com os
mais baixos índices desde que começou a ser medida no Brasil. Muitos fatores indicam que a economia brasileira tem uma evolução bastante positiva
neste primeiro trimestre. Avalio que a coordenação
de esforços por parte do Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, com os demais ministérios, inclusive na
realização de investimentos na área de infraestrutura e de todo o conjunto de políticas econômicas e
sociais que podem nos garantir um futuro promissor
para 2013/2014, influenciam no comportamento da
economia brasileira.
Quero, aqui, agradecer a visita do Prefeito de
Santo Antônio do Pinhal, Clodomiro Correia de Toledo
Júnior, acompanhado do Secretário Francisco Nóbrega,
do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania
de Santo Antônio do Pinhal.
Hoje, tivemos a oportunidade de ter uma audiência
com a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Conversamos a respeito da emenda que encaminhei,
que institui o programa da Renda Básica de Cidadania
no Município de Santo Antônio do Pinhal, que, pioneiramente, aprovou lei nesse sentido. A Ministra Gleisi
Hoffmann nos informou que terá um diálogo com a
Ministra Tereza Campello e com a Ministra Miriam Belchior – do Desenvolvimento Social e do Planejamento,
respectivamente – para, então, chegar a uma decisão
relativamente a como poderão ser aproveitados os recursos dessa emenda.
Ainda no sábado, aconteceu o festival em favor
da Renda Básica de Cidadania, com a presença de
inúmeros artistas que resolveram doar sua disposição
de cantar ali, em que pese a chuva torrencial que caiu
na maior parte do evento. Felizmente, há um ânimo
muito forte da parte de tantos, inclusive em meio à
população e às pessoas que se interessaram.
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Mais uma vez, agradeço aos Racionais MC’s,
ao Supla e ao João Suplicy, do Brothers of Brazil, ao
Branco e seu conjunto Vento Forte, ao Chambinho do
Acordeon, ao Chico César, ao Asdrúbal Serrano e ao
Grupo Jovem de Teatro de Caconde, que lá se apresentaram, pela forma tão generosa, e a todos aqueles
que se empenharam para que ocorresse – em que
pese a chuva – da melhor forma possível. Inclusive,
o evento alcançou uma repercussão positiva em toda
a região, conforme podemos examinar pelo que saiu
nos meios de comunicação.
Mas, caro Presidente Jorge Viana, quero aqui
registrar um apelo que me chegou, da Srª Paula Cristina da Silva, que me encaminhou a seguinte carta,
no dia 13 de março, a respeito dos corintianos presos
na Bolívia:
Boa noite Sr. Senador Eduardo Suplicy,
Estou encaminhando em anexo a foto do Danilo
Silva de Oliveira, juntamente com a reportagem vinculada no Fantástico, no domingo dia
10/03/2013, referente à morte do garoto Kevin
(o video deve ter sido retirado pois fazer parte
das investigações). O Danilo é um dos 12 corinthianos presos na Bolívia. Esta foto mostra
que ele estava tocando um instrumento de
percussão no momento que ocorreu a fatalidade com o garoto Kevin. Peço mais uma vez
ajuda de nossa Presidenta Excelentíssima
Dilma Roussef e dos advogados que estão os
representado neste caso; porque nós familiares
sabemos que os mesmos já encontra-se debilitados e fragilizados psicologicamente, pois
tiveram suas imagens denegridas, repercutindo
tal fato mundialmente. Acreditamos na inocência de nosso familiar, conforme a confissão do
adolescente que assumiu sua autoria, como
também pela vinculação de outros indícios na
mídia brasileira referente à sua culpabilidade.
Quanto ao meu primo, é fácil localizá-lo no
vídeo. Conseguimos ver claramente o Danilo
tocando caixa. Ele esta de touca branca. Peço
a justiça divina e aos Srs. que nos tragam de
volta nosso ente querido: entendo de tratar-se
da lei de outro país mas pagar por um crime
que não tiveram participação de fato não é justo estamos desesperados, pois encontramo-nos de mãos atadas e apreensivos pois em
audiência ontem sabemos que permanecerão
presos Sr. Senador Eduardo Suplicy o meu
primo [assim escreve a Srª Paula Cristina da
Silva] já perdeu 12 kg, tem problemas respiratórios e com certeza já perdeu o seu emprego.
O Danilo é um rapaz íntegro, ele possui curso
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superior, não se trata de um delinquente ele é
uma pessoa de bem, lute por nossos brasileiros presos eles não mataram o Kevin. Eu sei
que a dor da mãe dele é de um tamanho que
não posso medir, mas a da injustiça também
dói. Agradeço desde já pela atenção dos Srs.
nos ajude por favor porque sua paixão pelo
corinthians e dedicação a esta torcida só nos
esta trazendo tristeza e dor e para mim já me
parece mais um problema político. Agradeço
desde já pela atenção.
Atenciosamente,
Paula Cristina da Silva.
A Srª Paula Cristina da Silva mora na Vila Arriete, São Paulo.
Em vista desse apelo, resolvi enviar o seguinte
ofício ao Sr. Ministro Antonio de Aguiar Patriota, das
Relações Exteriores:
Sr. Ministro,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho-lhe cópia da mensagem eletrônica que me foi
dirigida pela Srª Paula Cristina da Silva, onde
solicita informações acerca da situação de
seu primo Danilo Silva de Oliveira, torcedor
do Sport Club Corinthians Paulista, preso na
Bolívia por conta do incidente que resultou na
morte do jovem Kevin Beltrán Espada durante a partida do time paulista com o San José.
Ressalta que por meio das imagens divulgadas na mídia, em especial na Rede Globo de
Televisão, Danilo aparece tocando um instrumento de percussão durante o lançamento do
projétil que acertou o menino Kevin.
Diante do teor da missiva anexa e das dificuldades sofridas por todos os torcedores do
Corinthians que se encontram detidos na Bolívia, submeto o assunto à sua consideração
para que sejam prestados esclarecimentos
que subsidiem resposta à Srª Paula.
Desde já, agradeço pela atenção dispensada,
oportunidade em que renovo votos de elevada
consideração.
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Eu quero transmitir ao Ministro Antonio Patriota
que solicite a atenção das autoridades bolivianas com
respeito à situação descrita pela Srª Paula.
Por outro lado, quero também manifestar minha
preocupação com o comportamento de todas as torcidas, ainda mais diante do grande evento que teremos
no Brasil: a Copa do Mundo.
É muito importante que haja o comportamento
mais civilizado possível nos estádios de futebol, por
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parte dos torcedores de todos os times. É importante
que as rivalidades sejam formas de expressão que não
envolvam, de maneira alguma, quaisquer atos de violência, como, infelizmente, esse foguete que acabou
matando o menino Kevin, da Bolívia.
Também expresso as minhas condolências aos
bolivianos e à família do Kevin. É muito importante que
todos os torcedores tenham atitudes que não sejam de
ofensa ou agressão. Ainda outro dia, notei que estavam
os comentaristas da CBN muito preocupados com a
maneira como a torcida do Palmeiras havia deixado
os muros do estádio do Palmeiras, cheio de formas
ofensivas aos jogadores e até aos responsáveis pelo
time. Eu acho que essa não é a forma mais adequada
de torcermos por nossos times. Vamos lembrar que o
esporte, em especial o futebol, pode ser um fenômeno agregador, um fenômeno que pode unir os povos
e contribuir muito para a promoção da paz entre todos
os países do mundo.
Muito obrigado, Senador Jorge Viana, nosso
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Pela Liderança do PMDB, Senador Romero Jucá.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Peço
a inscrição... Enquanto o Senador Romero Jucá se
aproxima, peço a minha inscrição pelo Bloco de Apoio.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, Senador Wellington Dias,
nos termos do Regimento, e já está inscrito como Líder do Bloco.
Com a palavra, o Senador Romero Jucá, pela
Liderança do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra para fazer
um registro rápido mas de extrema importância para
os Estados da Amazônia, principalmente os nossos
Estados, o meu Estado de Roraima; o Estado de V.
Exª, o Acre; o Estado do Senador João Capiberibe, o
Estado do Amapá, que é uma proposta de emenda à
Constituição, do Senador José Sarney, nosso querido
Presidente Sarney. Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 98. As isenções, os benefícios e os incentivos fiscais previstos nas leis federais vigentes
em 1º de janeiro de 2013 e destinados, especificamente, à Amazônia Ocidental e às Áre-

MARÇO11885
2013

Sexta-feira 22

as de Livre Comércio permanecerão em vigor
enquanto mantida a Zona Franca de Manaus.
Portanto, Senador Jorge Viana, essa proposta de
emenda à Constituição do Presidente Sarney estende
os prazos das ZPEs – Zonas de Processamento de
Exportação, e das Áreas de Livre Comércio para igual
prazo da Zona Franca de Manaus, exatamente para
que nós tenhamos igualdade.
A Zona Franca de Manaus, hoje, já é um diferencial perante os nossos Estados com o intuito de, de
certa forma, agregar ou puxar ou concentrar riquezas.
Eu tenho defendido que, cada Área de Livre Comércio da Amazônia vire uma satélite da Zona Franca de Manaus com orçamento próprio, no sentido de,
exatamente, diversificar o desenvolvimento e a industrialização sustentável na Amazônia.
Então, essa proposta do Senador Sarney tem
todo nosso apoio. É uma emenda à Constituição pela
qual lutaremos na CCJ, a fim de que tenha prioridade
e que possa ser remetida para a Câmara dos Deputados para ser aprovada. É uma emenda que faz justiça
a todos os Estados da Amazônia.
Eu sei que é contra o Regimento, Sr. Presidente, mas o Senador Randolfe pede um aparte. Como já
vou encerrar meu pronunciamento, falei muito rápido,
gostaria de ouvir o Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Obrigado pelo aparte, Senador Romero Jucá e pela condescendência, Senador Jorge, mas um tema tão importante
para nossa região e como estamos com o plenário...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Casa, inclusive, tem de resgatar essa prerrogativa
do debate. E aqui, sem prejuízo aos colegas inscritos,
acho que este debate é da maior importância para a
Federação, especialmente para a Amazônia brasileira
e para os Estados do Norte também.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Especialmente para nossos Estados. E como estamos
com o plenário, neste momento, dominado por maioria de Senadores amazônidas, podemos estender a
importante informação que o Senador Romero traz
para cá. Senador Romero, há o Decreto 7.212/2010
que comete uma gravíssima injustiça: tratou da Zona
Franca de Manaus sem tratar das Áreas de Livre
Comércio. Ora, esses regimes das Áreas de Livre
Comércio são tidos, em especial por nossos colegas
do centro-sul, como regimes de exceção. Primeiro,
é importante nós trazermos à Federação brasileira
uma reflexão sobre como a riqueza ficou concentrada no centro-sul do Brasil. Ficou concentrada devido
aos incentivos fiscais e às vantagens e ao modelo
de desenvolvimento constituído, principalmente no
final do século XIX e início do século XX. Como é do
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conhecimento de todos, a famosa República Velha
concentrou o desenvolvimento no centro-sul do País,
notadamente em São Paulo e Minas Gerais. As Áreas
de Livre Comércio são fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia. É uma injustiça enorme a
Zona Franca de Manaus ter sua vigência prorrogada
até a terceira década...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E
isso está na Constituição...
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – ... e
ter isso previsto na Constituição. E as Áreas de Livre
Comércio, tão importante para nós, não terem isso
previsto. Então, tão importante quanto essa proposta
de emenda à Constituição, de iniciativa do Senador
José Sarney, que V. Exª aqui traz, é a articulação
que estamos fazendo, todos juntos. V. Exª trouxe,
ainda há pouco, boas notícias no contato com o Ministro da Fazenda e com o Secretário-Executivo do
Ministério da Fazenda sobre a Medida Provisória 599
que, na prática, mantém, mais uma vez, um sistema
de excetuação de privilégios para a Zona Franca
de Manaus como se o modelo não fosse o mesmo.
O modelo da Zona Franca de Manaus é o mesmo
para as nossas Áreas de Livre Comércio. Ou seja,
é propiciar o desenvolvimento regional. Não pode
existir e não pode o Ministério da Fazenda, não é
possível também a Constituição... Por isso, é muito
bem proposta essa emenda à Constituição do Presidente José Sarney. Não podem a Constituição e
o Ministério da Fazenda pensar na Zona Franca de
Manaus como uma ilha de excelência, excetuando
os regimes que também têm de ser excepcionais
para o desenvolvimento da Amazônia nas Áreas de
Livre Comércio. Quero cumprimentar V. Exª. Oxalá
nós possamos, da Amazônia, os nossos Estados
– o Acre, do Presidente Jorge Viana; Roraima, do
Senador que está na tribuna; e o Amapá, deste Senador que o está aparteando –, que têm economias
parecidas, irmãos na nossa formação, na nossa
constituição natural... É fundamental obtermos três
vitórias decisivas para os nossos Estados aqui no
Congresso Nacional nesta semana: o Fundo de Participação dos Estados, a manutenção das nossas
Áreas de Livre Comércio, tanto com a aprovação da
proposta de emenda à Constituição quanto também
com a aprovação da alteração na Medida Provisória
599. Meus cumprimentos, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Randolfe. Sem
dúvida nenhuma, é importante lembrar, que foi o Presidente Sarney quem primeiro, como Presidente, criou
as Áreas de Livre Comércio, as ZPEs, no Brasil. Ele
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inseriu, no discurso econômico, essa questão quando
era Presidente.
É importante lembrar que essas Áreas de Livre
Comércio não podem mais ser expandidas. As que
existem já existem e, pelo acordo do Mercosul, não
se pode mais criar áreas de livre comércio. Então, esses direitos, essas vantagens comparativas, que são
importantes para a nossa região, não poderão ser
estendidas para o resto do Brasil. Na verdade, é algo
que precisa ser consolidado como efetivamente um
diferencial para a nossa Região Amazônica.
Ouço, com muita satisfação, o nosso Senador
Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) –
Senador Romero Jucá, o Brasil precisa ser pensado
como um todo, nós não podemos imaginar o Brasil
do Sul e esquecer que existe essa região fantástica,
que é a Amazônia. Mas, infelizmente, o que a gente
sente ainda é certa cegueira, como se essa região
fosse invisível diante dos graves problemas do nosso País, como se ela não entrasse, a não ser como
celeiro de matérias-primas, de riquezas, para facilitar
ainda mais o desenvolvimento de outra região. Como
não podemos mais criar, como é que vamos extinguir as poucas que temos, principalmente dentro da
Amazônia? Acho que a emenda do Senador Sarney
precisa ser apressada, porque tem prazo. Precisamos
acelerar essa aprovação. Era isso. Eu o parabenizo
pela lembrança e espero que os nossos pares atentem para os prazos, para que não percamos o mínimo
de conquista que nós temos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu agradeço o aparte de V. Exª, Senador Capiberibe,
e peço a transcrição, Sr. Presidente, da proposta de
emenda à Constituição do Presidente Sarney, registrando que nós vamos acompanhar, na Comissão de
Constituição e Justiça, a designação e a consequente votação rápida dessa matéria, para vir a plenário, e
ainda terá que ir à Câmara dos Deputados.
E, como lembrou o Senador Capiberibe, existe
prazo para serem findas essas Áreas de Livre Comércio, essas ZPEs, e, portanto, nós temos que cuidar
para manter esse instrumento e, mais do que isso,
implementá-los e dar condição efetiva de trazerem
progresso sustentável, respeitando o meio ambiente,
para as nossas regiões.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Romero, e V.
Exª será atendido na forma do Regimento, em relação
à transcrição que V. Exª solicitou.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Paulo Paim, como orador inscrito.
Em permuta com o Senador Cristovam, o Senador Paim falará após o Senador Cristovam. Eu também
estou inscrito.
V. Exª tem a palavra, Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, o Senador Paulo Paim.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Boa tarde a cada Senador e Senadora, Sr. Presidente.
Antes de ontem, eu vivi aqui uma experiência
que eu creio justifica o nosso mandato, Senador Jorge
Viana, e tenho certeza de que o senhor sentiu isso,
quando nós votamos aqui a chamada PEC do trabalho doméstico – e o Senador Paim foi um dos grandes
batalhadores por isso.
Eu fiquei realmente feliz, orgulhoso de dizer que
eu era Senador, no momento em que isso foi aprovado,
mas, ao mesmo tempo, Senador Paim – e o senhor
vai entender isso melhor do que muitos –, eu me senti
como se estivesse votando a Lei do Ventre Livre, mas
não a Lei da Abolição, e senti aqui o desejo de que não
esperássemos 18 anos pela abolição, como os escravos esperaram 18 anos entre Ventre Livre e Abolição.
Esses direitos que foram concedidos vão dar,
de fato, uma cidadania, uma condição de vida muito
melhor para as nossas empregadas e empregados no
serviço doméstico, não há dúvida disso, mas ainda vão
continuar com as mesmas amarras para a promoção
social deles próprios e de seus filhos.
A verdadeira abolição, Senador Jorge, seria no
dia em que a escola do filho do trabalhador doméstico
ou da empregada doméstica fosse a mesma escola
dos filhos da família com que eles trabalham. Aí, sim,
a gente poderia dizer: veio a abolição, a abolição pela
qual o futuro dos filhos deles dependerá do talento, da
persistência, da vocação, mas não da renda, não da
cidade onde vive.
Lamentavelmente, embora nós tenhamos dado
um passo ao aprovar aquela PEC, aquela proposta de
emenda à Constituição, nós demos um passo ainda
muito pequeno, diante do que o Brasil precisa para, um
dia, podermos nos orgulhar do direito igual de acesso
à educação para todos.
Eu creio que deve haver poucos sofrimentos sociais – diferentes de morte, diferentes de doença, aquele
sofrimento social de impotência, de descontentamento
– como o sofrimento de uma pessoa que ganha um
salário mínimo para cuidar dos filhos dos outros, que
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vão a boas escolas enquanto os seus filhos ficam sem
escola ou em escolas ruins.
Eu creio que pouca gente pensa e se coloca no
lugar de uma empregada doméstica que acorda de
manhãzinha cedo, prepara o café, ajuda as filhas e
os filhos da família com que trabalha a botarem uma
farda bonita e leva-os até o carro para irem à escola.
Depois, essas crianças voltam na hora do almoço,
com suas mochilas cheias de livros, contando histórias da escola, falando dos equipamentos que usam,
e ela serve a comida, serve o almoço, pensando que,
naquele momento, os seus filhos estão em casa sem
terem ido à escola, ou que foram à escola e voltaram
sem dever de casa, sem livro na mochila, sem terem
aprendido aquilo que é necessário para desenvolver
uma pessoa ao longo do futuro.
O Senador Jorge Viana há pouco comentava
comigo o problema do analfabetismo de crianças no
Brasil. Ele dizia: “Como é que a gente quer que uma
criança aprenda a ler nos primeiros anos se os pais
não sabem ler?” Aí ele lembrava uma coisa realmente
que vale a pena citar: em casa de analfabetos, não há
lápis; em casa de analfabetos, não há borracha para
apagar o que é escrito; em casa de analfabeto, não
deve haver praticamente nenhum papel em que escrever, porque não escrevem. Como é que a gente quer
que uma criança entre numa escola e aprenda a ler
logo se ela nunca teve a possibilidade de desenvolver
a habilidade de pegar em um lápis?
Quando fui reitor da UnB, eu me lembro de que
implantei um programa para erradicar o analfabetismo daqueles trabalhadores mais humildes. Eram 70
analfabetos. Um dia, quando fui visitá-los, eu vi que
estavam aqueles jardineiros, pedreiros, bordando, e eu
não entendi. Perguntei à diretora do programa, e ela
disse: “Nós fazemos isso para que eles comecem a se
acostumar a pegar no lápis, porque eles só costumam
pegar num cabo de vassoura, num cabo de enxada,
numa pá. E quem pega em pá, em enxada tem muita
dificuldade em pegar no lápis.” É como se me dessem
um bisturi. Eu não saberia pegar num bisturi. Seria um
perigo eu usar um bisturi. Por isso, foi preciso fazer que
eles usassem as mãos em atividades que requerem o
uso hábil dos dedos.
Nossas crianças chegam à escola sem esse hábito. Como fazer com que elas cheguem com o hábito
de usar o lápis se elas não tiveram lápis? Como fazer
com que elas se desenvolvam para aprender o que é
diferente de uma letra para outra se elas não brincaram com bens pedagógicos?
Imagine, portanto, uma senhora que é empregada doméstica, que vê os meninos de que ela cuida
brincando com jogos pedagógicos de todos os tipos,
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com papel, caneta, lápis, bens coloridos, sabendo que
os seus filhos não têm isso!
Precisamos de uma PEC da igualdade da educação para todos neste País. Precisamos de uma PEC,
uma proposta de emenda à Constituição que faça com
que a escola aonde vão os filhos das classes abastadas seja da mesma qualidade daquela aonde vão
os filhos das classes mais pobres. Que os filhos das
empregadas domésticas estudem em escolas com a
mesma qualidade da dos filhos dos seus patrões. Aí a
gente pode dizer que votou a abolição da escravatura.
É óbvio que esta abolição não se faz com uma lei,
não se faz com um decreto, como aquele que assinou
a Princesa Isabel e que dizia “a partir de hoje todos
estão alforriados, não há mais escravos nem trabalho
servil no Brasil”. Não! Esse é um processo, mas tem
que começar e tem que saber como começar, e eu não
vejo outra maneira de fazer com que as escolas sejam
boas para todos, em todas as partes no Brasil, se não
fizermos a federalização da educação de base, se não
fizermos com que a educação seja responsabilidade
nacional da União, e não do pobre Município.
Há um Município no Brasil cuja renda per capita,
Senador Paim, é de R$1,67. Como é que vai haver uma
boa escola nesse Município, a não ser que a União
chegue ali e implante a escola de qualidade? Não há
outro jeito! Por isso, precisamos de um programa de
federalização da educação para que as 451 escolas
federais do Brasil – que são as melhores, são melhores na média que as particulares, são melhores que
as estaduais, melhores que as municipais –, para que
essas 451 escolas se espalhem pelo Brasil inteiro, 451
escolas que são as escolas técnicas, os colégios militares, os institutos de aplicação, o Colégio Pedro II.
Por que apenas a um pequeno número de brasileiros, meninos e meninas, essas escolas atendem, e
não a todos? Não se faz de um dia para o outro. Mas,
em um processo de 10, 15, 20, 25 anos, é possível no
Brasil ter todas as escolas com a qualidade que têm as
escolas técnicas, os institutos de aplicação, o Colégio
Pedro II, os colégios militares. Para isso, precisa haver
uma carreira nacional do magistério que pague muito
bem ao professor! Agora, que selecione com muito rigor os professores e que exija muito deles na dedicação do dia a dia. Que inclusive abra mão da chamada
estabilidade plena e adote uma estabilidade responsável; estabilidade porque não pode ser demitido pelo
prefeito, pelo governador, pelo presidente, nem pelos
pais dos meninos; mas responsável, porque eles não
continuarão no emprego se não se dedicarem, não
derem resultados e não forem capazes de aprender a
cada dia e ensinar a cada dia. Isso é possível.
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Esses jovens professores, com altos salários,
com alta exigência, com alta formação terão que ir
para escolas boas, bonitas. Isso é possível, mas não
de repente. Não como uma Lei Áurea no dia 13 de
maio de 1888, mas como algumas leis. E que definam
o processo pelo qual essas leis vão se transformando
em realidade.
O que eu lamento é que continuamos adiando
fazer isso. Nós continuamos com a mesma ideia de
que a lenta melhora que se faz vai chegar um dia a
uma boa escola. Não vai! O sistema que está aí está
tão carcomido, tão depredado que não vai dar o salto. Nós vamos precisar criar um sistema novo, que vá
crescendo, enquanto o outro vá diminuindo até zerar.
São essas novas escolas de qualidade que vão
fazer o sistema que o Brasil precisa, para que a gente
possa, aí sim, comemorar o dia em que o Brasil decretou a abolição de toda a desigualdade na qualidade da escola. Vai continuar havendo desigualdade nas
pessoas, porque umas têm mais vocação, outras têm
mais persistência, outras têm vocação e persistência,
mas não desigualdade na qualidade do acesso à escola a que elas vão.
Eu fiquei muito feliz de votar aqui a PEC da trabalhadora doméstica. Muito feliz! Senti-me como se
estivesse votando a Lei do Ventre Livre. Mas isso não
me satisfaz. Quero estar aqui ainda – e não quero ficar
muito tempo aqui, devo dizer – para votar um conjunto
de leis que permitam, aí sim, comemorarmos a abolição que vem da igualdade na escola de cada uma e
de cada um, menina e menino, deste País.
É isso, Sr. Presidente, que queria dizer, manifestando, mais uma vez, a satisfação, o orgulho de estar
aqui naquela tarde, mas, ao mesmo tempo, a minha
ansiedade para que façamos o nosso dever de casa
completo, e não apenas um pedacinho dele, mesmo
que importante, como foi a PEC do trabalho doméstico.
Era isso, Sr. Presidente. Mas o Senador Paim
pediu a palavra, e é com o maior prazer que lhe passo.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam, primeiro quero cumprimentá-lo pelo seu
pronunciamento, em que V. Exª fala que a verdadeira
abolição só virá, de fato, com a educação de qualidade para todos. Quero dizer a V. Exª, aqui de público,
que estive no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha
do interior chamada Morro da Borússia, e fiquei impressionado, porque lá estão esperando V. Exª, porque V. Exª diz que vai almoçar lá. A palestra o senhor
vai fazer na capital, Porto Alegre, mas há, parece, um
compromisso do PDT do Estado de levá-lo lá para almoçar. Por isso quero aqui dar os meus cumprimentos.
Quer dizer, o seu trabalho está, como diz um amigo
meu, espraiado por todo o Brasil, e que bom que está
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também lá, nas coxilhas do Rio Grande. Em segundo
lugar, Senador, digo que eu concordo plenamente com
V. Exª: foi um dia histórico a votação da PEC, e, veja,
hoje, 21 de março, Dia Internacional de Luta Contra
a Discriminação Racial, contra os preconceitos, e nós
votamos a PEC praticamente na data que antecedeu
esse dia. E concordo tanto com V. Exª que discordo
daqueles que dizem que a aprovação da PEC vai
gerar desemprego. Não vai. Não vai. Lembro-me da
Constituinte: quando nós aprovamos alguns direitos
para as mulheres, diziam que nós estaríamos criando
um exército de desempregadas. Não aconteceu nada
disso, e não vai acontecer de novo porque agora o
empregado ou a empregada doméstica que estava
procurando um emprego numa empresa privada, ou
no comércio, ou banco, ou indústria porque lá ele teria
carteira de trabalho, Fundo de Garantia, carga horária,
férias mais um terço, enfim, tinha todos os direitos –
então, ele já não queria mais ficar como empregado
ou empregada doméstica –, agora, percebendo que
vai ter os mesmos direitos que teria numa iniciativa privada – numa empresa, por exemplo – no lar, no convívio, numa atividade de que ele gosta, eu acho que nós
teremos um número maior inclusive de empregadas
e empregados à disposição no mercado de trabalho
nesse setor. E vai ser bom para todos porque vai-se
assegurar agora o que nós chamamos de segurança
jurídica porque, se você está cumprindo o que manda a CLT, não há problema nenhum, porque aqueles
milhares que não estão ainda assinando a carteira e
não estavam cumprindo direitos básicos vão ver agora
que, se não assinarem a carteira, eles vão responder
no futuro. Então, a partir desse movimento, nós vamos
ver que nós teremos um número maior de homens e
mulheres se apresentando para trabalhar de empregado e empregada doméstica, e um número maior
da classe média – digamos – assinando a carteira na
íntegra porque sabe que vai ter que pagar aquilo que
manda a CLT. Parabéns a V. Exª. Foi, de fato, o último
resquício da escravidão em matéria de legislação que
nós quebramos neste momento. Claro que a luta contra os preconceitos nós vamos continuar peleando aí
– eu acho –, infelizmente, ao longo das nossas vidas.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado ao Senador Paim.
Quero concluir apenas dizendo que, durante o
debate sobre a Abolição da Escravatura, inclusive
nesta Casa, um dos argumentos contrários à Abolição
era que os escravos ficariam desempregados, que os
donos, ao não terem mais a propriedade sobre eles,
iam mandá-los embora, e eles ficariam sem ter onde
trabalhar, ou seja, é um argumento de uma maldade
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imensa: ou você continua escravo ou morre de fome;
ou você continua um trabalhador doméstico sem nenhum direito ou você vai ficar com fome e desempregado. Isso é mal, perverso e, ao mesmo tempo, não é
o que acontece. O que acontece é que a gente liberou
força de trabalho quando acabou com a escravidão.
E aqueles escravos passaram a criar outras coisas,
outras alternativas, apesar de alguns terem passado
por algumas dificuldades, sim, porque antes tinham o
que comer, embora mal.
Não tenho a menor dúvida de que é uma posição,
é uma lei, uma situação de alforria no mundo moderno,
mas uma alforria ainda muito tímida. É, no máximo, a
Lei do Ventre Livre. Não fizemos a abolição. Esta só
virá com a escola de qualidade igual para os filhos da
empregada e os filhos dos seus patrões. Enquanto não
fizermos isso, não podemos comemorar plenamente a
nossa obrigação, a nossa responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cristovam Buarque. E convido para fazer uso da palavra o Senador
Paulo Paim.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, só para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos vindo da
transmissão de posse do nosso Ministro Manoel Dias,
que foi empossado pela Presidenta Dilma, no último
sábado, como Ministro do Trabalho e Emprego. Há
meia hora, houve a transmissão de cargo no Ministério.
Quero fazer esse registro e desejar sucesso ao
Ministro Manoel Dias. Assim como Brizola Neto fez
um grande trabalho à frente do Ministério, Manoel
Dias também, tenho certeza, assim o fará. Ele tem um
histórico muito grande militando no PDT. Juntamente
com nosso saudoso Leonel Brizola, ele fez um grande
trabalho na estruturação do nosso Partido, andando o
Brasil inteiro, levando o nome do PDT. Hoje, com muita
satisfação para nós, pedetistas, Manoel Dias assume
o cargo de Ministro do Trabalho e Emprego.
Então, desejamos sucesso ao novo Ministro, que
compõe, assim, a equipe que, liderada pela nossa Presidenta Dilma, faz um grande governo no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Acir, cumprimento V. Exª.
Presidindo os trabalhos do Senado, também desejo sucesso ao Manoel Dias, uma liderança importante do PDT. Tive e tenho o privilégio de desfrutar da
amizade dele. Estou certo de que, com o trabalho que
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está sendo feito no Ministério do Trabalho, vamos seguir
anunciando um recorde de criação de empregos com
carteira assinada, como ocorreu, aliás, no mês passado.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, neste 21 de março, temos três registros a
fazer que considero de suma importância. Este é o Dia
Internacional da Síndrome de Down e é também o Dia
Internacional Contra o Preconceito e a Discriminação.
Hoje, também completam os dez anos da criação da
nossa Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
Começo, Sr. Presidente, falando sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, data comemorada
pelos países-membros da Organização das Nações
Unidas (ONU). A data entrou no calendário da Organização por iniciativa dos brasileiros. O Dia Internacional foi criado pela Down Syndrome International e é
comemorado desde 2006.
A data escolhida foi 21 de março para representar
a singularidade da triplicação, da trissomia do cromossomo 21, o que causa essa ocorrência genética. Uma
resolução para designar o dia 21 de março como o Dia
Internacional da Síndrome de Down foi aprovada por
consenso na ONU em dezembro de 2011. A resolução
foi proposta e promovida pelo Brasil e foi copatrocinada
por 78 Estados membros da ONU.
O objetivo do Dia Internacional da Pessoa com
Síndrome de Down é disseminar informações sobre
as principais características e estudos realizados para
promover a inclusão das pessoas com síndrome de
Down na sociedade.
Outro grande objetivo desse dia é garantir os
direitos e deveres, bem como valorizar as pessoas
com síndrome de Down, aumentando, assim, o nível
de consciência da população sobre a importância da
promoção dos direitos inerentes às pessoas que nasceram com a síndrome, para que elas possam desfrutar
uma vida plena e digna, como membros participativos
em suas comunidades e na sociedade.
A síndrome de Down é uma ocorrência cromossômica natural e universal, que está presente em todos
os gêneros, raças e classes sociais e sempre fez parte da humanidade. Ela afeta, em média, um em cada
700 nascidos vivos.
A síndrome de Down, Sr. Presidente, geralmente
provoca diferentes graus de deficiência intelectual e
física e alguns problemas médicos associados.
No Brasil, a Federação Brasileira das Associações
de Síndrome de Down elegeu “Educação e Trabalho,
Direito de Todos” como tema das comemorações, para
festejar essa data tão importante. O País lidera o nú-
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mero de eventos organizados desde que o Dia Internacional foi criado.
Esse registro se faz, então, necessário no Parlamento brasileiro para que todos se lembrem da importância de garantir direitos às pessoas com a síndrome
de Down. Tenho acompanhado a evolução dessas pessoas e presenciado o seu crescimento e o seu avanço
em vários aspectos, avanços legais, intelectuais, educacionais e sociais.
Sr. Presidente, dois colegas nossos, o Senador
Wellington Dias e o Senador Lindbergh, do nosso querido Estado do Rio de Janeiro, têm familiares com a
síndrome. Eles enfrentam a questão e percorrem com
alegria essa bela caminhada.
Lembro o filme que estreou em março com o título
Colegas e que tem garantido sucesso antes mesmo
da estreia, o que é uma demonstração viva da competência artística dos principais atores do filme, que
são pessoas com a síndrome de Down. Utilizo esses
atores de sucesso para homenagear todas as pessoas com a síndrome de Down e dizer que acredito no
potencial que elas têm.
Sr. Presidente, quero falar que, no dia 21 de março, também comemoramos o Dia Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial e também o aniversário dos dez anos da Seppir – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. No Governo
Lula, tive a alegria de ter sido o relator do projeto que
deu a essa Secretaria o status de Ministério.
O motivo de esse dia 21 de março ter sido escolhido para marcar a luta contra a discriminação racial é
o fato histórico ocorrido em 1960: naquele mesmo dia,
na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul, 20
mil negros protestavam contra a Lei do Passe, que os
obrigava a portar cartões de identificação especificando os locais por onde eles poderiam circular. No bairro
de Shaperville, os manifestantes se depararam com
tropas do Exército. Mesmo sendo uma manifestação
pacífica, o Exército da África do Sul atirou na multidão,
matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Essa ação
ficou conhecida como o Massacre de Shaperville. Em
memória da tragédia, a ONU instituiu o dia 21 de março como o Dia Internacional da Luta pela Eliminação
da Discriminação Racial.
O art. 1º da Declaração das Nações Unidas trata
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação e preconceito, dizendo:
Discriminação Racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou
nacional com a finalidade ou o efeito de impedir
ou dificultar o reconhecimento e exercício, em
bases de igualdade, aos direitos humanos e

740

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou qualquer outra
área da vida pública.
O racismo se apresenta, de forma velada ou não,
contra judeus, palestinos, árabes, ciganos, indígenas
e muitos outros grupos étnicos e sociais. Mas, infelizmente, em nosso País, o racismo contra a população
negra segue ainda predominando, como comprovam
inúmeros estudos acadêmicos e estatísticas do próprio
IBGE. Ou seja, no Brasil, onde os negros representam
praticamente, segundo o IBGE, 50,7% da população, o
racismo ainda é um tema que precisa ser diariamente
denunciado, debatido e combatido.
A Seppir – Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, Sr. Presidente, foi criada em 21
de março pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
justamente em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa Secretaria, que
tem status de Ministério e que tem assumido um papel
fundamental na luta pela inclusão do negro e contra o
racismo, foi instituída pelo ex-Presidente Lula, através da
Medida Provisória nº 111, convertida na Lei nº 10.678.
A Seppir representa uma das mais importantes
conquistas da sociedade brasileira, de brancos e negros que lutam pela liberdade e pela igualdade, mas
também trouxe novos desafios na longa trajetória de
lutas por democracia e justiça social em todo o território nacional. A sua marca é a participação intensa e
ativa dos movimentos sociais e a presença ativa nos
grandes eventos internacionais. Nesse sentido, representantes dessa Secretaria estiveram presentes na 3ª
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação,
Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada na cidade de Durban, África do Sul, em 2001, fortalecendo
o comprometimento brasileiro com essa caminhada.
Hoje, 21 de março de 2013, a Seppir, para alegria
de todos nós, completa dez anos de sua criação. Ao longo
desse período, o País experimentou mudanças significativas em suas relações sociais, a partir da implementação
de diversas iniciativas voltadas para o enfrentamento ao
racismo e para a busca da promoção da igualdade.
Nesse contexto, destacam-se a criação da Lei nº
10.639/2003, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira”, sancionada pelo Presidente Lula; a instituição do Decreto nº 4.887/2003, que
regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades
dos quilombos; a instituição da Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra; a implementação
da Política Nacional para Comunidades Quilombolas;
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a sanção do Estatuto da Igualdade Racial, de nossa
autoria, aprovado por unanimidade nas duas Casas e
sancionado pelo Presidente Lula; a mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu que são constitucionais as ações afirmativas; e a
aprovação por esta Casa da Lei nº 12.711, que dispõe
sobre o ingresso de pobres, brancos, negros e índios
nas universidades federais e nas instituições federais
de ensino técnico de nível médio e sobre sua sanção
e regulamentação pelo Executivo.
Tive a satisfação de ser o relator na Comissão de
Educação e na de Direitos Humanos da chamada política de quotas. Alguns diziam que isso criaria pânico
na sociedade, mas, ao contrário, a nossa juventude,
na sua grandeza e sabedoria, soube caminhar com
todos, com os negros, com os brancos, com os índios
e, principalmente, com os pobres, que passaram a ter
acesso à universidade.
Nesse último ano, a Seppir apresentou resultados
positivos, dentre os quais destaco:
• o fortalecimento do Programa Brasil Quilombo,
lançado em 2004;
• a regularização fundiária, com a assinatura de
decretos de interesse social em favor dos quilombolas;
• a entrega de títulos fundiários para comunidades quilombolas, com reconhecimento do seu
território;
• a entrega de certidões de reconhecimento a 23
comunidades do Piauí, Senador Wellington Dias,
que se somarão às quase duas mil comunidades
já certificadas pela Fundação Cultural Palmares;
• o anúncio de Termo de Cooperação entre a
Seppir e o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) para ações de regularização fundiária, com repasse de R$1,2 milhão
para identificação e delimitação de terras para
beneficiar 3.350 famílias de mais 30 comunidades;
• o fortalecimento das políticas sociais como: da
agricultura familiar (Pronaf) e programa de oferta de água e luz às comunidades quilombolas
do Semiárido, por meio do Programa Água para
Todos e Luz para Todos, do Brasil sem Miséria;
• inserção do quesito “cor ou raça” como campo obrigatório em registros do Governo Federal
mediante a autodeclaração, especialmente, registros administrativos, cadastros, formulários
e bases de dados de órgãos públicos federais,
favorecendo, assim, o monitoramento das políticas e programas sobre a temática da igualdade;
• lançamento do I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana, estruturado em
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três eixos: garantia de direitos; proteção do patrimônio cultural; e enfrentamento à extrema
pobreza, com o objetivo, sim, de salvaguardar a
tradição de matriz africana preservada no Brasil;
• Programa Juventude Viva, a versão piloto do
Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, monitorou as ações em andamento
em quatro cidades alagoanas, já que, de cada
dez jovens assassinados, oito são negros;
• criação, em parceria com o Ministério da Cultura,
de cinco editais de incentivo à produção cultural
negra, favorecendo que essa população possa
difundir a sua cultura;
• fortalecimento do Estatuto de Igualdade Racial,
como eu dizia, de nossa autoria, que prevê, entre
muitos itens, a regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). A
Seppir lançou uma consulta pública para que sejam
listados os pontos principais que deverão constar
na proposta desse Sistema, oferecendo oportunidades para sugestões oriundas da sociedade;
• a incorporação no Plano Plurianual 2012/2015
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) do
Programa Temático 2034, “Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial”;
• o PPA prevê 25 programas temáticos, que se
desdobram em 63 objetivos que apresentam metas ou iniciativas mencionando de forma explícita
a promoção da igualdade racial. Dentro dos objetivos foram listadas 96 metas e 52 iniciativas que
mencionam, de forma clara, explícita, que aqui nós
caminhamos para a promoção da igualdade racial;
• a luta pela preservação das comunidades de quilombolas que representam um patrimônio cultural
da sociedade brasileira. Definidas como grupos
etnicorraciais, essas comunidades são majoritariamente rurais e vêm se mantendo unidas a partir de
relações históricas com o território, a ancestralidade,
as tradições e práticas culturais e religiosas que,
em muitos casos, subsistem ao longo de séculos.
Estima-se que são cerca de 214 mil famílias no País;
• entrega de títulos de posse definitiva aos quilombolas.
Sr. Presidente, para lembrar essa data de caminhada, de conquistas e – por que não dizer? –, em
alguns momentos, até de derrotas, nós, com alegria,
lembramos aqui os dez anos da Seppir, e dizer que
tivemos hoje como convidados, entre outros... E fiz
parte da mesa de abertura do evento, que aconteceu
no Teatro Nacional, na Sala Villa Lobos, onde comemoramos essa data tão importante.
Eu falaria pelo Senado da República. Tive que me
deslocar para esta Casa para participar do debate com
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o Líder Walter Pinheiro, que é o relator da proposta que
vai discutir o Fundo de Participação dos Estados. Mas
participei em grande parte do evento. Pude participar
do evento que marca data tão especial, ao lado da Ministra, grande Ministra Luiza Bairros, do ator Lázaro
Ramos, da atriz Zezeh Barbosa, do autor João Ximenes, da cantora Margareth Menezes, que nos brindou
com sua voz. Foi um grande espetáculo! O Vereador
e cantor Netinho de Paula, o Ministro Pepe Vargas, do
Desenvolvimento Agrário; o Sr. Helcias Roberto Paulo
Pereira, da Cnpir; o Deputado Federal Luiz Alberto; o
Embaixador da República da África do Sul, Mohakama
Nyangweni; e, ainda, participando do evento, o Presidente dos Correios, o Sr. Wagner Pinheiro Oliveira, que
lá lançou o selo alusivo à data, sob o título “América:
Luta contra a Discriminação Racial”. E é permanente.
Realmente, Sr. Presidente, nesses dez anos de
Seppir, no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, temos muito a lembrar. Poderia dizer
que temos a festejar, mas dizendo sempre que fizemos
muito, mas há muito, há muito ainda por fazer.
Sr. Presidente, quero também destacar que nós
todos temos obrigação com essa luta permanente de
não admitir que pessoas sejam discriminadas, que sejam
inferiorizadas pela cor, por sexo, por sua opção sexual,
por raça, religião ou outro qualquer fator. Evoluímos,
sim, graças a Deus, e precisamos continuar nessa luta
em prol de negros e de negras, de brancos que tenham
compromisso com a liberdade e com a igualdade.
Por fim, Sr. Presidente, termino lembrando que V.
Exª inclusive me permitiu que, no dia de ontem, eu fizesse uma homenagem a Emílio Santiago, que faleceu
aos 66 anos. Hoje foi sepultado o cantor Emílio Santiago, que tinha 66 anos. Ele escolheu, para o seu funeral,
uma data especial. Escolheu o dia internacional de luta
contra os preconceitos e a discriminação, 21 de março.
Vá em paz, companheiro Emílio. Você pintou, escreveu e cantou a liberdade em todos os momentos
da sua caminhada. Que a liberdade abra sempre as
suas asas sobre nós, negros, ciganos, brancos, índios,
não importa a etnia, a raça, a procedência. Liberdade,
liberdade, abra sempre as suas asas sobre nós!
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, terminarei, se V. Exª me der mais dois minutos, dizendo que Emílio interpretou, com aquela sua
voz belíssima, inúmeras canções, mas tem uma que
ele cantou à paz. A canção da paz, na voz do grande
Emílio, dizia: “A paz invadiu o meu coração”. Parece-me
que a letra dessa canção foi feita para este momento
em que ele faz a sua última viagem.
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A Paz!
Invadiu o meu coração
De repente me encheu de paz
Como se o vento de um tufão
Arrancasse meus pés do chão
Onde eu já não
Me enterro mais...
A Paz!
Fez o mar da revolução
Invadir meu destino
A Paz!
Como aquela grande explosão [que nunca mais
aconteça]
Uma bomba sobre o Japão
Fez nascer o Japão na paz...
Eu pensei em mim
Eu pensei em ti...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –
Eu chorei por nós
Que contradição
Só a guerra faz
Nosso amor em paz...
Eu vim!
Vim parar na beira do cais
Onde a estrada chegou ao fim [vejam só a profundidade!]
Onde o fim da tarde é lilás
Onde o mar arrebenta em mim
O lamento de tantos “ais”...
Eu pensei em mim
Eu pensei em ti
Eu chorei por nós
Que contradição
Só a guerra faz
Nosso amor em paz...
Eu vim!
Vim parar na beira do cais
Onde a estrada chegou ao fim
Onde o fim da tarde é lilás
Onde o mar arrebenta em mim
O lamento de tantos “ais”...
A paz!
Invadiu meu coração!
A paz!
Fez o mar da revolução!
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A paz
invadiu o meu coração! A paz fez o mar da revolução!
Obrigado. Obrigado por tudo que você fez ao
longo da sua vida, Emílio Santiago.
Vá em paz na sua última viagem.
Discriminação e preconceito nunca mais, nunca
mais, nunca mais.
Concluo assim meu pronunciamento, Sr. Presidente.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Paim, eu queria só me somar a V. Exª, já que...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington Dias, e falei aqui inclusive do seu Estado,
de forma elogiosa.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Trinta
segundos. Eu sei disso. Primeiro, para agradecer pela
lembrança aqui, especialmente da Beatriz, filha do
Lindbergh, que é um amor de criança com síndrome
de Down. Mas eu queria aqui parabenizar. Foi um dos
mais belos eventos que eu já vi nesta Casa, alegre,
com música, com dança, e feita por eles. Lembrou-me uma frase...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... que
eu gosto de repetir e que hoje temos que transformar no mantra das pessoas com deficiência, que diz:
“Nada sobre nós sem nós”. E também fizeram ali uma
denúncia grave, de que ainda existem muitas crianças
sendo rejeitadas ao fazerem matrículas nas escolas.
Então, eu queria me somar e reconhecer o importante trabalho de V. Exª na área de direitos humanos, na
área da pessoa com deficiência, em todas as áreas.
Era isso. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Líder Wellington Dias. V. Exª me permita que eu
diga: os autistas estão ouvindo este pronunciamento.
Eu estarei com eles numa caminhada no dia 7 próximo, agora, no Leblon, no Rio de Janeiro.
E quero de público dizer que, se não fosse a articulação de V. Exª com os Líderes e com o Palácio,
a lei não seria realidade. Felizmente, é realidade pela
obra de V. Exª. Por isso, meus cumprimentos. É uma
alegria ser liderado por V. Exª não só na Bancada, mas
no dia a dia, eu diria, na nossa caminhada em busca
de um mundo melhor para todos.
Obrigado, meu Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria convidar o Senador Paim, porque V.
Exª não é meu Líder e não posso nem pensar. Então,
o meu Líder, o nosso Líder Wellington.
Antes, eu faço uma leitura. Então, V. Exª faz uso
da palavra e logo em seguida faço, com o Senador
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Paim aqui. Só vou ler o expediente sobre a mesa. Para
não ficar deselegante e antirregimental, Sr. Líder, peço
licença para ler o expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício Conjunto nº
1 de 2013-CMO, do Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e do

743

Março de 2013

Relator do Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN que
“Estima a receita e fixa a despesa da União para
o exercício financeiro de 2013”, comunicando lapso material manifesto na redação final do art. 4º do
substitutivo oferecido como conclusão do Parecer nº
55, de 2012-CN.
É o seguinte o Ofício:

744

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11899
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11900 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

745

Março de 2013

746

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11901
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11902 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

747

Março de 2013

748

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11903
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11904 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

749

Março de 2013

750

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11905
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11906 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

751

Março de 2013

752

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO11907
2013

Sexta-feira 22

MARÇO 2013

11908 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

753

Março de 2013

754

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

MARÇO11909
2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência, em conformidade com o disposto no
inciso III do art. 325 do Regimento Interno do Senado
Federal, determina a retificação solicitada.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 22 de março do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Senadores Wilder Morais e Jayme Campos, respectivamente, como membro
titular e suplente, para integrarem a Comissão Mista
Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas (Fipa), em vagas destinadas ao Democratas (DEM), de conformidade com
o Ofício nº 18, de 2013, da Liderança do Partido no
Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
o

OF. N 18/13 – GLDEM
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Ofício no 94/2013 – Lid – PDT
Brasília, 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2o, § 4o, da Resolução no
1/2002 do Congresso Nacional, indico os nomes dos
Deputados Félix Mendonça Júnior PDT/BA e Salvador Zimbaldi PDT/SP, como membros titular e suplente respectivamente, para compor a Comissão Mista
destinada a proferir à Medida Provisória no 609/2013.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Randolfe Rodrigues como membro para integrar a Comissão Mista
Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interpalamentar das Américas (Fipa), em vaga destinada ao Partido Socialismo e Solidariedade (PSOL), de
conformidade com o Ofício nº 41, de 2013, da Liderança do Partido no Senado Federal.
É o seguinte Ofício:
Ofício GSRR no 41/2013

Brasília, 18 de março de 2013

Brasília, 18 de Março de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Oficio no 105/2013–CN, indico
os Srs. Senador Wilder Morais, como titular e o Senador Jayme Campos, como suplente, para integrarem,
em nome do Partido do Democratas a Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum
Interparlamentar das Américas – FIPA.
Atenciosamente, – Senador Jose Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.

Assunto: indicação da vaga do PSol para compor a
Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Félix Mendonça Júnior, em substituição ao
Deputado André Figueiredo, e como suplente, o Deputado Salvador Zimbaldi, em substituição ao Deputado
Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 609, de
2013, conforme o Ofício nº 94, de 2013, na Liderança
do PDT na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa
Excelência, na condição de Líder do PSol, respondo
ao expediente OF. No 107/2013-CN indicando o meu
nome para compor a Comissão Mista Representativa
do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das
Américas – FIPA, uma vez que sou o único representante do PSol no Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodrigues,
Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio de expediente, Relatório de Viagem do Senador
Walter Pinheiro, referente ao Requerimento n° 1.186,
de 2012, de missão, no qual relata participação no
GSMA Mobile World Congress, no período de 25 a 28
de fevereiro de 2013, em Barcelona, Espanha.
O processo traz o relatório do Senador Walter
Pinheiro, como estabelece o Regimento da Casa.
É o seguinte o Relatório:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito pela Liderança do Bloco, o nobre e meu Líder
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, a minha equipe fez um discurso grande demais! Tomei a decisão de fazer a leitura
apenas de uma parte dele e darei como lida a outra.
Primeiro, assim como o Senador Paulo Paim,
eu parabenizo o Deputado Romário e as Lideranças
que compõem a Frente Parlamentar em Defesa da
Pessoa com Deficiência da Câmara e do Senado – é
uma Comissão Mista da qual fazemos parte – por esse
belo momento que tivemos hoje, de forma conjunta,
Câmara e do Senado. Ali estiveram V. Exª, o Senador
Rollemberg e outros.
Foi um belo momento com os familiares e com
as pessoas com síndrome de Down, entre eles artistas, cineastas.
Realmente me enche de alegria perceber que,
cada vez mais, eleva-se a autoestima das famílias e
das pessoas com deficiência. Cada vez há mais oportunidade.
Eu também comemoro daqui – e isso também é
de grande importância – o acordo firmado hoje com
os trabalhadores e com outros segmentos, que permite as condições de votação da medida provisória que
trata dos portos. Eu considero também um momento
especial, importantíssimo que aconteceu nesta Casa,
neste instante.
Destaco a presença do Ministro Guido Mantega
e a do Dr. Nelson Barbosa, do Ministério da Fazenda,
na Comissão de Assuntos Econômicos, tão bem-coordenada pelo nosso querido Lindbergh Farias, nosso
Presidente, assim como a presença dos Relatores,
tanto a do Senador Delcídio como a do Senador Walter Pinheiro. Ali foi possível abrir um debate franco,
sincero entre Parlamentares da base do Governo e
da oposição com o Ministro da Fazenda.
Tínhamos trabalhado uma agenda semelhante
com os prefeitos, uma agenda semelhante com os
governadores, com os empresários, e eu creio que,
cada vez mais, vamo-nos sentindo seguros e preparados para trabalhar essa pauta. A previsão é que, na
próxima semana, possamos ter aqui a apresentação
do relatório no plenário e condição de votação do projeto que trata do fundo de participação. Também na
próxima semana, na CAE, deve haver apresentação
dos relatórios sobre o ICMS.
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Sr. Presidente, a Presidenta Dilma, hoje, teve um
momento importante. Tratou de um conjunto de ações
na área da política da igualdade racial com a presença
da nossa Ministra e de tantas lideranças.
Srªs e Srs. Senadores, mesmo tendo passado
quase um mês da comemoração do 33º aniversário
do Partido dos Trabalhadores, quando também foram
lembradas as principais mudanças ocorridas no País,
nos governos do ex-Presidente Lula, da Presidenta
Dilma Rousseff, parte da mídia e da oposição têm
trazido a público interpretações negativas sobre fatos
inquestionáveis que mostram o quanto o Brasil melhorou nos últimos dez anos.
Eu destaco, portanto, o trabalho que fazemos
atualmente no meu Estado, com a direção estadual do
Partido e com outros partidos, nessa agenda comemorativa dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores e
dos dez anos de um governo democrático e popular
com essa frente de partidos encabeçada pelo Partido
dos Trabalhadores.
Desde janeiro de 2003, o Brasil vem sendo renovado por uma revolução sem armas na qual a maioria da
população, finalmente, passou a ser vista pelos donos
do poder. Para onde quer que se olhe – o Brasil que
surgiu da crise financeira crônica, do desemprego e do
pessimismo por cidadãos que emigravam em busca de
uma vida melhor, entre outras mazelas deixadas pela
política neoliberal do Estado mínimo –, o que se vê é
a estabilidade financeira, a oferta abundante de postos
de trabalho, a recuperação da autoestima e da sensação de bem-estar do brasileiro, o respeito no exterior,
que reduziu a miséria a quase zero.
Tudo mudou e para melhor. Os ideais e propostas
históricos do Partido dos Trabalhadores foram levados
à prática como política de governo, e o resultado concreto, apesar da tentativa de desconstrução dos inegáveis progressos alcançados, o que permanece é a voz
popular, a avaliação da cidadã e do cidadão comum. E
o que temos de inegável, indestrutível e incontestável
é que Lula é o Presidente mais popular e mais querido
do Brasil, enquanto que a Presidenta Dilma, conforme
mostra pesquisa do Ibope, divulgada ainda ontem, é a
mais bem-avaliada, em nossa história, pela população.
Ainda ontem, eu fiz aqui um registro completo
dos principais indicadores dessa pesquisa. E o que
fez o PT? Nada mais fez do que transformar ideias e
bandeiras em uma sociedade mais justa e igualitária,
inclusive estável e sustentável. Entre as tentativas de
desconstruir o que foi feito, está o desempenho da
Petrobras no ano passado. Tenta-se, assim, destruir
o que foi feito durante nossos governos, o que não foi
pouco, conforme os números mostram. Eu trago aqui
um conjunto de planilhas. Uma delas apresenta o lu-

758

Março de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cro líquido da Petrobras, que, em 2002, foi pouco mais
de R$8,98 bilhões; e, em 2012, de R$22,18 bilhões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 2002,
o lucro da Petrobras, como eu disse, foi de R$8,98 bilhões. No ano passado, esse mesmo lucro – repito: em
um ano de crise – líquido alcançou R$21,18 bilhões.
Foi duas vezes e meio o lucro de 2002.
Os investimentos da nossa mais valiosa empresa um dia correu o risco de deixar de ser patrimônio
do Brasil, até mesmo seu nome queriam mudar para
Petrobrax. Os valores são ainda mais expressivos. Em
2002, seus investimentos somaram R$19 bilhões. No
ano passado, esse mesmo lucro, como consta aqui também nesta tabela, saltou de R$19 bilhões para R$84,1
bilhões em 2012. Portanto, mais de quatro vezes.
Hoje, insistem em destacar que os investimentos estrangeiros no Brasil caíram, mas sem explicar
que caíram os investimentos no mercado financeiro,
aquele investimento especulativo, principalmente fruto
da especulação. O investimento direto, que interessa
ao povo, que é direcionado para a produção, para a
geração de emprego e riquezas, esse também foi multiplicado. Nós tínhamos investimentos estrangeiros na
casa de R$16,5 bilhões, em 2002, e subiu para R$66,6
bilhões no ano de 2012 – estou falando de um aumento exponencial.
Além da Petrobras, já se nota o aumento, a tentativa de se desqualificar os programas sociais lançados
e incrementados durante as duas gestões petistas: a
do Presidente Lula e a da Presidenta Dilma. Volta entre nós o preconceito de que os benefícios estendidos
aos menos favorecidos é esmola, de que o Governo
estimula a preguiça e outros absurdos que já foram
desmentidos pela realidade, aliás, demonstrando que
praticamente toda essa população que recebe o benefício do Bolsa Família também tem outra forma de
renda. Qual é o problema? Ainda não conseguiu sair
da miséria, da pobreza, e é isso o que o nosso Governo deseja.
Por onde quer que se olhe, para qualquer setor
da Administração Federal, evidentemente nuances
de desempenho, o que se vê é a melhora significativa
dos resultados. Do recorde das reservas à taxa de juros mais baixa da história, da valorização permanente
do salário à nova condição de protagonista do Brasil
no cenário internacional, da ascensão de mais de 26
milhões de brasileiros à classe média ao fim da tutela do FMI, por onde quer que se olhe, ver-se-á que o
Brasil passou por uma revolução silenciosa, sem um
tiro sequer, sem desrespeitar a Constituição, o que
demonstrou que sim: é possível somar crescimento
econômico com distribuição de renda.
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Lembro-me do debate que este País fazia, por
volta de 2008, 2009, quando, pela grande aprovação
do Presidente Lula, colocava-se que havia um ambiente favorável à prorrogação do direito a mais um
mandato. Ele apresentou a Presidenta Dilma, e vencemos as eleições.
Esses números que apresentei mostram apenas
parte da nova etapa histórica do Brasil, inaugurada em
2003. Eu poderia passar tarde e noite, avançar noite
adentro, apresentando outros aspectos da evolução e
do progresso que o Brasil alcançou, tanto nos indicadores econômicos quanto nos indicadores sociais, mas
não vou fazê-lo, porque nossa pauta de hoje é urgente.
Por isso, solicito, Sr. Presidente, que seja publicada a íntegra deste meu pronunciamento e que ele
seja registrado nos Anais do Senado. Aqui apresento
um pronunciamento mais longo, com várias tabelas.
Eu queria dá-lo como lido. Eu o estou apresentando
à Mesa para constar dos Anais do Senado, para que,
se em algum momento alguém quiser saber a verdade sobre alguns desses temas que muitas vezes são
trazidos aqui, haverá uma fonte.
Aliás, Sr. Presidente, devo dizer que V. Exª me
orgulha, porque, na nossa bancada, V. Exª foi um dos
primeiros a trazer importantes dados que muitas vezes
os membros da bancada não tinham de forma organizada. V. Exª assim o fez e hoje permite que tenhamos
condições de tratar do assunto com base em números
verdadeiros, reais, pé no chão.
Há muito o que fazer pelo Brasil? Sim, e vamos
fazer. Como diz o Presidente Lula, o que ainda não
fizemos é porque ainda vamos fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mesmo tendo passado quase
um mês da comemoração do trigésimo terceiro aniversário do Partido dos Trabalhadores, quando também
foram lembradas as principais mudanças ocorridas no
país nos governos do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff, parte da mídia e da oposição
tem trazido a público interpretações negativas sobre
fatos inquestionáveis que mostram o quanto o Brasil
melhorou nos últimos dez anos.
“Desde janeiro de 2003, o Brasil vem sendo renovado por uma revolução sem armas, na qual a maioria da população finalmente passou a ser vista pelos
donos do poder”.
“Para onde quer que se olhe, o Brasil que surgiu
da crise financeira crônica, do desemprego e do pes-
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simismo por cidadãos que emigravam em busca de
uma vida melhor, entre outras mazelas deixadas pela
política neoliberal do Estado mínimo, o que se vê é a
estabilidade financeira, a oferta abundante de postos
de trabalho, a recuperação da autoestima e da sensação de bem-estar do brasileiro, o respeito no exterior
ao país que reduziu a miséria a quase zero”.
Tudo mudou, e para melhor. os ideais e propostas
históricos do PT foram levados à prática como política
de governo e o resultado concreto, apesar da tentativa
de desconstrução dos inegáveis progressos alcançados, o que permanece é a voz popular, a avaliação da
cidadã e do cidadão comum.
E o que temos de inegável, indestrutível e incontestável é que Lula é o Presidente mais popular e
mais querido do Brasil, enquanto a Presidenta Dilma,
conforme mostra pesquisa do Ibope divulgada ainda
hoje, é a Presidenta mais bem avaliada pela população da nossa história.
E o que o PT fez nada mais foi do que “transformar idéias e bandeiras em uma sociedade mais justa,
igualitária, inclusiva, estável e sustentável”.
Dentre as tentativas de desconstruir o que foi
feito está o desempenho da Petrobras do ano passado. tenta-se, assim, destruir o que foi feito durante os
nossos governos – o que não foi pouco, conforme os
números mostram.
Está aqui, Sr. Presidente, Senadoras e Senadores. em 2002, o lucro líquido da Petrobras foi de oito
bilhões e noventa e oito milhões de reais. no ano passado, esse mesmo lucro líquido alcançou vinte e um
bilhões e cento e oitenta milhões de reais – ou duas
vezes e meia mais.
Os investimentos da nossa mais valiosa empresa,
que um dia correu o risco de ser patrimônio do Brasil –
até mesmo seu nome queriam mudar, para Petrobrax
– os valores são ainda mais expressivos. em 2002,
seus investimentos somaram dezenove bilhões de
reais, que, no ano passado, foram multiplicados para
oitenta e quatro bilhões e cem milhões de reais. mais
do que quatro vezes.
Hoje, insistem em destacar que os investimentos
estrangeiros no Brasil caíram, mas sem explicar que,
sim, caíram os investimentos do mercado financeiro –
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aqueles que são alvo principalmente da especulação.
o investimento direto que interessa, que é direcionado
para a produção, a geração de emprego e riquezas,
esse também foi multiplicado.
Em 2002, foram dezesseis bilhões e quinhentos
milhões de dólares; no ano passado, sessenta e seis
bilhões e seiscentos milhões de dólares.
Além da Petrobrás, já se nota igualmente a tentativa de desqualificar os programas sociais lançados
e incrementados durante as duas gestões petistas.
volta, entre nós, o preconceito de que os benefícios
estendidos aos menos favorecidos é esmola, de que o
Governo estimula a preguiça e outros absurdos
que já foram desmentidos pela realidade.
Por onde quer que olhe, para qualquer setor da
administração federal – evidentemente, com nuances
de desempenho – o que se vê é a melhora significativa dos resultados.
Do recorde nas reservas à taxa de juro básico
mais baixa da história, da valorização permanente do
salário à nova condição de protagonista do Brasil no
cenário internacional, da ascensão de mais de vinte
e seis milhões de brasileiros à classe média ao fim
da tutela do FMI – por onde quer que se olhe, se verá
que o Brasil passou por uma revolução silenciosa. sem
um tiro sequer e sem desrespeitar a Constituição, o
PT mostrou que, sim, é possível somar crescimento
econômico com distribuição de renda.
Esses números que apresentei mostram apenas
parte da nova etapa histórica do Brasil inaugurada em
2003. Eu poderia passar toda a tarde e avançar noite
adentro apresentando outros aspectos da evolução
e do progresso que o Brasil alcançou, tanto nos indicadores econômicos quanto nos sociais. mas não
vou fazê-lo, porque nossa pauta de hoje é urgente.
por isso, solicito, Sr. Presidente, que seja publicada a
íntegra deste meu pronunciamento e seu registro nos
Anais do Senado.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR WELLINGTON DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu cumprimento V. Exª, meu Líder, Senador Wellington Dias. V. Exª será atendido na forma regimental, e
constará certamente dos Anais do Senado Federal a
íntegra do discurso de V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, em permuta
comigo, como orador inscrito, o nobre Senador Delcídio do Amaral, que me falava que fará um discurso de
cinco minutos, quatro minutos, mas V. Exª tem o tempo
regimental de 20 minutos, Senador.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT –
MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, primeiro queria agradecer
a V. Exª, mais uma vez, a generosidade, que é muito
típica de V. Exª, e, mais do que nunca, saudar hoje o
Dia da Floresta, Sr. Presidente, V. Exª que, sem dúvida
nenhuma, é um dos grande ícones, uma das grandes
lideranças da nossa Amazônia, do meio ambiente, da
sustentabilidade, da biodiversidade, e também para
falar do Dia Mundial da Árvore, Sr. Presidente.
No dia 22 de março – portanto, amanhã –, nós
comemoraremos o Dia Mundial da Água, exatamente
num momento em que sofremos um grande dilema:
como enfrentar o desafio da gestão dos recursos hídricos, tendo como foco a questão dos passivos de
saneamento, as mudanças climáticas e a escassez
global desse nobre recurso, considerado por muitos
ainda um recurso infinito.
Os brasileiros cresceram, Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, com o mito da abundância. Achamos
que nunca essa abundância iria acabar. Era o que pensavam os moradores do Mar de Aral, na antiga União
Soviética, então o quarto maior lago do mundo, e do
Lago Chade, na África, que já foi o sexto maior. Ambos
estão quase no fim, devido ao excesso de extração.
Situação semelhante ocorre em inúmeros rios, como
o Colorado e o Mississipi, nos Estados Unidos.
Sob nossos pés – e eu falo como sul-mato-grossense, como pantaneiro –, está a maior reserva de água
doce subterrânea do Planeta: o Aquífero Guarani, que
ajuda o País a ostentar o titulo de potência hídrica da
atualidade. Ao mesmo tempo, convivemos com indicadores, Sr. Presidente, dramáticos e incompatíveis
com nossos avanços econômicos, no que se refere
ao saneamento básico. Temos 11,6% de toda a água
doce do Planeta, mais de 90% do território com chuvas durante todo o ano, cerca de 95,2% da população
urbana com acesso a água potável, e apenas 55% da
população possuem saneamento básico.
Este é um grande desafio: a conservação dos
nossos aquíferos, com uma política agressiva e vigorosa olhando a questão do saneamento básico.
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A abundância dos recursos hídricos, Sr. Presidente, é, inegavelmente, um dos bens mais valiosos
do País. Só que, mesmo onipresente no dia a dia dos
sete bilhões de pessoas que habitam o Planeta, o
Planeta água, a água está passando por uma crise
de abastecimento. A escassez acabou transformando
a água em uma commodity no mercado de valor cada
vez mais elevado.
A falta de água no mundo não coloca em risco
apenas a sobrevivência humana. Ela pode comprometer safras agrícolas e a produção de bens e serviços,
e também impactar negativamente o crescimento econômico dos países.
A limitada capacidade dos nossos reservatórios, hoje operando com 50% da sua capacidade, é
um exemplo inquestionável disso, apesar de nós não
corrermos nenhum risco de racionamento, até pelas
ações do Governo na complementação térmica.
A gestão dos recursos hídricos em nosso País
progrediu muito nos últimos anos, no sentido de equilibrar os interesses da sociedade, indústria e agricultura.
A criação de uma agência, a ANA, e a modernização
das leis, estabelecendo critérios de outorgas, são mecanismos que asseguram um maior controle. Mas ainda
há muito que fazer, Sr. Presidente, especialmente na
questão da gestão integrada das bacias, que possa
articular, com os diferentes setores e interesses, as
questões de saneamento, da agricultura, do setor elétrico e, de maneira preventiva, com ações de conservação que efetivamente protejam nossas nascentes.
Como um homem das águas, um homem pantaneiro, quero chamar atenção, Sr. Presidente, e compartilhar algumas preocupações especialmente com
relação ao lugar onde nasci e aprendi a respeitar a
água, o meu Pantanal.
E, quando falo da água e do Pantanal, não poderia deixar de homenagear o poeta das águas, talvez
um dos maiores poetas do Brasil, Manoel de Barros.
No seu livro Menino do Mato, ele diz:
Penso com humildade que fui convidado para
este banquete
Banquete dessas águas.
Porque sou bugre.
Porque sou do Brejo.
Quero me referir neste momento, Sr. Presidente,
ao Rio Paraguai, responsável pela vida no Pantanal.
O Pantanal é reconhecido mundialmente por ser
a maior planície alagável do mundo, com uma área de
cerca de 160 mil quilômetros quadrados, que abrange
territórios de três países da América do Sul: Brasil, com
cerca de 140 mil quilômetros quadrados; Bolívia, com
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15 mil quilômetros quadrados, e Paraguai, com menor
área, equivalente a cinco mil quilômetros quadrados.
Trata-se, portanto, de um bioma, Sr. Presidente,
transfronteiriço e que possui forte influência de biomas
vizinhos, como o Cerrado, a Floresta Amazônica e o
Chaco. Sua porção brasileira está inserida no Estado
de Mato Grosso e em meu Mato Grosso do Sul.
Por ser uma região de grande relevância global,
vulnerável e com altíssima prioridade para a conservação em grande escala, o Pantanal foi proclamado,
em 1988, pela Constituição brasileira, como Patrimônio Nacional. Em 1993, foi reconhecido pela Unesco
como um dos Sítios Ramsar e, em 2000, como Reserva Mundial da Biosfera. Ainda em 2000, a própria
Unesco reconhece o Pantanal como Patrimônio Natural
da Humanidade.
O Rio Paraguai, elemento chave na dinâmica
do bioma, é o principal rio formador da Bacia do Alto
Paraguai e da Planície do Pantanal Mato-Grossense,
regulador da vazão hídrica do sistema. É também um
dos mais importantes rios de planície do Brasil, superado apenas pelo Rio Amazonas, Sr. Presidente, e
faz parte da Bacia do Prata, segunda maior bacia da
América do Sul, ao lado dos Rios Paraná e Uruguai.
Em território brasileiro, são vários os tributários
do Rio Paraguai. Na margem direita, os Rios Jauru,
Cabaçal e Sepotuba, e, na margem esquerda, os Rios
Cuiabá (com os afluentes São Lourenço e Piquiri), Taquari, Negro e Miranda (com seu afluente Aquidauana),
e, mais ao sul, o Rio Apa.
A nascente do rio está localizada na região da
Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, onde também
está a Área de Proteção Ambiental Estadual das nascentes do Rio Paraguai, criada pelo Governo de Mato
Grosso (Decreto n° 7.596, de 17 de maio de 2006).
O início da ocupação da região ocorreu após a
descoberta de minas de ouro e diamante, por volta
de 1728. Posteriormente, na década de 1970, houve
a implantação de pastagem, lavoura de arroz e, atualmente, predominância da produção de soja, algodão
e pecuária. Atualmente, o Estado de Mato Grosso é
um dos maiores produtores de grãos do Brasil, em
especial a soja.
Com o tempo, os impactos ambientais pelo mau
uso do solo e a retirada da cobertura vegetal nas nascentes começaram a colocar em risco o Pantanal.
Esses impactos estão localizados, Sr. Presidente,
Senador Paim, em sua maioria, no planalto, na área
dos afluentes do Rio Paraguai, provocando efeitos
graves na planície.
Quero chamar aqui a atenção dos Senadores do
nosso vizinho, o Mato Grosso, Estado onde está a origem de nossa história e que nos faz irmãos, para dois
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pontos que considero relevantes e que devem merecer
nossa especial atenção: monoculturas de soja, milho,
arroz, cana-de-açúcar e pecuária extensiva, que têm
provocado, em alguns casos, o desmatamento de locais estratégicos; usinas hidrelétricas em afluentes,
com redução no nível do Rio Paraguai, decorrente de
represamento ou eclusas, podendo, em alguns casos,
gerar diminuição da área inundada do Pantanal, com
efeitos colaterais negativos sobre a flora, a fauna e a
economia local.
Em recente diagnóstico, realizado desde 2011
pelo Instituto Homem Pantaneiro, organização não governamental situada em Corumbá, e outras instituições
que têm se manifestado, foram verificadas diversas
alterações na paisagem, ocasionadas pelos impactos
ambientais citados, entre eles: nascentes fortemente pressionadas pela agricultura intensiva, ausência
de zona de amortecimento que mantém abastecidas
as lagoas e as nascentes; nascentes localizadas em
interior de duas fazendas locais, com vegetação antropizada, sem corredores ecológicos e praticamente
nenhuma mancha residual demonstrativa da vegetação original da região.
V. Exª, com muito brilhantismo, foi Relator do
Código Florestal, portanto, V. Exª conhece muito bem
essas questões que afetam não só o nosso Pantanal,
mas também o nosso País.
Em função desse diagnóstico preocupante, Sr.
Presidente, da região das cabeceiras, pela fundamental
importância do rio para o funcionamento do complexo
sistema hídrico e de biodiversidade do Pantanal, pela
importância para o abastecimento das cidades localizadas às suas margens – a exemplo da minha cidade
de Corumbá –, pelo que representa para a economia
e cultura local dos dois Estados, Mato Grosso do Sul
e Mato Grosso – a exemplo do turismo contemplativo
extraordinário e da pesca –, pela importância para o
escoamento da nossa produção de minério de ferro,
hoje restrita a seis meses do ano, quero propor, em
função de tudo isso que acabei de aqui alinhavar, a
criação de um grupo com parlamentares dos dois Estados e um representante do Governo Federal para que,
juntos, possamos visitar a região e definir um conjunto
de ações que visem à recuperação e à proteção das
cabeceiras do Rio Paraguai e de seus dois principais
tributários, o Cuiabá e o Sepotuba.
De forma objetiva, Sr. Presidente, desejo assegurar a discussão de ações práticas, como:
– proteção do bioma Pantanal como um todo, pois
a bacia hidrográfica é uma unidade ambiental, com
sistema aberto e integrador dos elementos que a compõem, refletindo as condições de seu uso e ocupação;
– a recuperação e a conservação das nascentes;
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– a preocupação com a qualidade ambiental da
região que a engloba, pois ela é a fonte inicial para
todo o funcionamento do fluxo hidrológico do Pantanal;
– o reconhecimento da sua importância para os
países da Bacia do Prata, demonstrando-se preocupação nas esferas ambiental, política e socioeconômica da região.
Para concluir, quero citar novamente nosso poeta Manoel de Barros, em sua poesia Menino do Mato,
fazendo uma referência a essas águas, as águas do
Pantanal.
Louvo, portanto, esta fonte de todos os seres
e todas as plantas
Vez que todos somos devedores destas águas
Louvo ainda as vozes dos habitantes deste
lugar que
trazem para nós, na umidez de suas palavras, a boa
inocência de nossas origens.
Água é fonte de riqueza e de conflitos [também]
Água é riqueza porque foi transformada em
uma mercadoria.
Água é fonte de conflitos porque sua distribuição natural não corresponde a sua distribuição política.
Que saibamos ter a umidez nas palavras, a umidez dos pantaneiros, para negociarmos uma real proteção para nossas águas. E que saibamos, igualmente,
louvar essa riqueza que nos faz viver.
Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade,
a generosidade, a tolerância de V. Exª e saudar, mais
uma vez, o Dia da Floresta e, amanhã, o Dia Mundial
da Água, esse bem simplesmente extraordinário que
o Pantanal oferece a todos nós que lá nascemos, ao
Mato Grosso do Sul, o meu Estado, ao Mato Grosso,
Estado dos nossos irmãos vizinhos, ao Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Delcídio do Amaral. Fico feliz por V. Exª, na véspera do Dia da Água,
fazer um pronunciamento que traz conteúdo, que traz
a devida preocupação e que aponta caminhos. Sendo
de um Estado da região do Pantanal, o qual V. Exª tão
bem representa, V. Exª tem a autoridade necessária
para alertar e, ao mesmo tempo, fazer os registros da
importância das medidas que o Brasil tem de adotar, já
que é cuidador de uma das maiores reservas de água
doce do mundo. Parabéns a V. Exª!
Antes de convidar a fazer uso da palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, faço a leitura de um expediente que está sobre a mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa a Deputada Magda Mofatto,
como membro titular, em substituição a ex-Deputada
Célia Rocha, para integrar a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito criada pelo Requerimento n° 4, de
2011-CN, nos termos do Ofício n° 125, de 2013, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 125/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Senadora Deputada
Magda Mofato (PTB/GO) para ocupar a vaga de titular,
em substituição a ex-Deputada Célia Rocha (PTB/AL),
na CPMI criada pelo Requerimento no 4 de 2011/CN,
que tem como objetivo investigar a situação de violência contra a mulher no Brasil e apurar denuncias
de omissão por parte do poder publico com relação à
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência.
Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg,
nobre representante da Capital Federal, do Distrito
Federal, nesta Casa.
Com a palavra, pelo tempo regimental de 20 minutos, o caro colega Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, prezado Presidente, Senador Jorge Viana. Cumprimento os demais Senadores
aqui presentes. E quero registrar muito brevemente o
término, hoje, da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional.
Quero aqui parabenizar o Ministro da Integração
Nacional, Ministro Fernando Bezerra, pela extrema
sensibilidade, liderança e capacidade de mobilização
à frente desse processo.
Mais de dez mil pessoas participaram dos debates, desde as conferências regionais, com envolvimento de todos os Estados do País mais o Distrito
Federal, num esforço inédito de pactuação política e
federativa, de metas e responsabilidades em torno de
uma política nacional, um novo projeto de desenvolvimento que inove em estratégias de enfrentamento
das desigualdades sociais no País.
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Isso é muito importante no momento em que
o Brasil se reposiciona na economia mundial como
exemplo de um país capaz de realizar grandes avanços
econômicos, como uma das mais importantes bases
produtivas do mundo em desenvolvimento, embora
ainda esteja estacionado na 85ª posição no ranking
mundial do Índice de Desenvolvimento Humano recentemente divulgado pela ONU.
Ficamos 40 posições atrás da Argentina, por
exemplo, e no mesmo patamar que Jamaica e Omã.
Um cenário extremamente preocupante diante da meta
de erradicação da miséria e da pobreza adotada como
prioridade para o País.
Não há dúvida de que, para enfrentar os enormes
desafios de combate à pobreza, os enormes desafios
de redução das desigualdades sociais e regionais,
precisamos investir em uma política nacional de desenvolvimento regional, compreendendo toda diversidade de nosso País, que vai desde a diversidade dos
biomas – agora há pouco, falou aqui um representante do Pantanal, Senador Delcídio; V. Exª, que preside
esta sessão, é um representante do bioma amazônico;
e aqui está um representante do Cerrado brasileiro –
até a diversidade cultural, a diversidade econômica,
a diversidade dos processos históricos de ocupação
de nosso território. Portanto, as políticas de desenvolvimento regional devem levar em conta todas essas
características, essas particularidades, essas especificidades da economia nacional.
É interessante registrar que há algumas regiões
do País que estão experimentando um processo de
crescimento, de desenvolvimento muito superior à
média nacional, enquanto há outras regiões do País
que estão vivendo um processo de estagnação econômica, o que exige um olhar especial e ações políticas
especiais para cada uma dessas regiões.
A estratégia adotada pela Conferência e pelo Ministério da Integração Nacional na coordenação desta
Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional foi
a de construir um plano nacional de metas e cooperação
com mecanismos democráticos de participação social
e modelos de gestão, envolvendo a criação de conselhos de desenvolvimento regional para planejamento,
gestão, controle, transparência e publicidade das ações
de desenvolvimento regional, além da criação de um
fundo nacional de desenvolvimento regional, que permitirá à política nacional de desenvolvimento regional
contar com uma fonte de recursos capaz de financiar
ações não atendidas pelos fundos constitucionais.
Mas não posso deixar de registrar aqui a importância para a política nacional de desenvolvimento regional da recriação de instituições importantes, como
a Sudam, a Sudene e a Sudeco, além de uma notável
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evolução de desembolso dos fundos constitucionais
que saíram de R$2 bilhões, em 2003, para R$12 bilhões, em 2012.
O Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO), por exemplo, registrou o maior
volume de contratações desde a sua criação. As aplicações em operações de financiamento chegaram a
R$5,9 bilhões no período, alcançando um aumento
de 5,7% em relação ao último recorde registrado em
2011, que foi de R$5,5 bilhões.
Também foram fortalecidos o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o Fundo de Desenvolvimento para o Norte e Nordeste, e, no mês passado, celebramos uma extraordinária conquista para a Região
Centro-Oeste, que foi a regulamentação do Fundo de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, cujo relator, no Senado Federal, foi o Senador Delcídio do Amaral. Conta
com orçamento para investimentos em infraestrutura e
logística na Região Centro-Oeste, já para este ano, de
R$1,4 bilhão, constituindo-se numa grande conquista
da população brasileira, especialmente do Centro-Oeste brasileiro.
Outra decisão importante é a de reforçar as dimensões territorial e regional nas principais políticas
e planos do Governo Federal, articulando-as nos processos de construção das carteiras de projetos e dos
pactos de metas. Ou seja, o compromisso de se pensar
em pactuar para cada território, com recursos e metas,
o desenvolvimento de políticas, como o Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC; o Plano Nacional
de Educação; o Brasil Maior; a Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação; o Novo Plano Nacional
de Logística Integrada; a Política de Desenvolvimento
do Brasil Rural; a Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano e a Política Nacional de Turismo.
Nesse sentido, eu gostaria de sugerir que a região
do entorno do Distrito Federal, a região metropolitana do
Distrito Federal, fosse considerada como um território
estratégico nesse processo de pactuação. É preciso
criar metas para esse território em todos os programas
do governo. Digo isso porque as desigualdades intrarregionais são muito grandes aqui no entorno – talvez
seja um dos casos mais graves no País em termos de
disparidade social em região metropolitana.
Recentemente, divulguei, da tribuna do Senado
Federal, alguns dados sobre a renda média per capita
anual dessa região integrada, dessa região metropolitana do Distrito Federal. O Brasil tem uma renda média per capita anual em torno de R$16 mil e o Estado
da Federação que tem a menor renda é o Estado do
Piauí, com aproximadamente R$5,5 mil anuais. E nós
temos cidades aqui na região metropolitana do Distrito
Federal, como a cidade de Águas Lindas, por exemplo,
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que, no levantamento apresentado, tinha uma renda
média per capita anual de R$2,8 mil. Portanto, muito
baixa, mostrando uma disparidade social enorme que
precisa ser enfrentada e precisa ser superada.
Mas quero aproveitar este momento, em que estamos falando de Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para registrar a correção da criação da
Sudeco e a importância que esse órgão tem, no sentido de planejar o desenvolvimento de toda a Região
Centro-Oeste e fazê-lo de forma sustentável.
Registro, também, que o Centro-Oeste foi uma
região que cresceu 3,3% no ano passado, ou seja, o
triplo da média nacional, dando uma contribuição significativa para o crescimento brasileiro. Se não fosse
esse índice de crescimento do Centro-Oeste, 3,3%,
certamente o crescimento nacional ainda seria menor do que o 0,87% registrado. Isso demonstra que,
com investimentos em infraestrutura e em logística na
Região Centro-Oeste, nós poderemos contribuir ainda
mais com o desenvolvimento do País.
Quero aqui também registrar, mais uma vez, e
agradecer o empenho do Ministro Fernando Bezerra
e do Superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado,
no sentido de modificar as regras do FCO, que contou
com a participação fundamental dos Senadores Walter
Pinheiro e José Pimentel, além da minha participação,
alterando uma medida provisória e retirando o limite
de 20% para investimentos em comércio e serviço.
Já tive oportunidade de me referir aqui à economia do Distrito Federal, que tem uma característica
diferenciada: 90% da economia estão sustentados nas
atividades de comércio e serviço. E limitar em apenas
20% o financiamento para a atividade de comércio e
serviço fazia com que o Distrito Federal não conseguisse captar, financiar, nem utilizar nem metade dos
recursos a que tinha direito pelo FCO.
Quero registrar também que as operações destinadas ao setor empresarial ultrapassaram R$2,5 bilhões
na Região Centro-Oeste e que todos os 466 Municípios
da região foram beneficiados com recursos do FCO.
Registro também a importância de dois projetos
estratégicos para o desenvolvimento da Região Centro-Oeste, especialmente da região metropolitana do
Distrito Federal e dessa outra grande região metropolitana que se forma ligando Brasília e Goiânia. Refiro-me ao lançamento já, pela Sudeco, de um edital para
o estudo de viabilidade econômica da transformação
da linha já existente de trens ligando Brasília a Luziânia, para que seja utilizada também para o transporte
de passageiros.
Milhares e milhares de pessoas perdem 3, 4, 5
horas por dia no transporte de péssima qualidade que
liga a região metropolitana sul do Distrito Federal –
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Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama –
com o Distrito Federal, com enormes engarrafamentos,
com grande poluição, por falta de uma linha de trem
de passageiros ligando Brasília a Luziânia.
Portanto, há uma expectativa muito grande com
a conclusão dessa licitação, para que seja iniciado o
estudo de viabilidade econômica, que vai realizar um
sonho da população da região metropolitana sul do
Distrito Federal de ter uma linha de trem de passageiros ligando Brasília a Luziânia.
Também é importante destacar como um investimento de logística, de infraestrutura importante para
nossa região, o trem de média velocidade ligando Brasília e Goiânia, que já se constituem em duas grandes
regiões metropolitanas. E esse eixo ligando Brasília,
Alexânia, Abadiânia, Anápolis e Goiânia é uma das regiões que mais crescem do ponto de vista econômico.
Já temos, ali na região de Anápolis, um grande polo
de fármacos, e, portanto, essa linha também poderá
se transformar num vetor do desenvolvimento de toda
essa região.
Além, é claro, eu não poderia deixar de ressaltar
mais uma vez, a criação do FDCO. Além da mudança
no FCO, que é um fundo para o financiamento de atividades privadas, nós tivemos a aprovação do FDCO, já
com R$1,4 bilhão para este ano, para o financiamento
de grandes investimentos na área de infraestrutura e
logística.
Precisamos, agora, resolver a questão do banco.
Há uma proposta da Senadora Lúcia Vânia já aprovada no Senado Federal de constituição de um banco
do Centro-Oeste.
Mas quero registrar que, a partir de uma demanda
apresentada por mim e acolhida pelo Senador Delcídio, há uma possibilidade de que o próprio Banco Regional de Brasília, o nosso BRB, possa se transformar
nesse banco do Centro-Oeste. Para isso, é importante
que haja essa disposição do Ministério da Fazenda,
do Governo Federal, do governo do Distrito Federal.
Essa medida tem todo o apoio da Bancada Federal, para que tenhamos esse instrumento financeiro
para o FDCO. Além disso, precisamos fazer com que
o BRB possa administrar uma parcela maior com recursos do FCO.
São esses os registros que gostaria de fazer na
tarde de hoje cumprimentando, Senador Jorge Viana,
Senador Paulo Paim, o Ministro Fernando Bezerra
pela liderança que vem exercendo na formulação da
política de desenvolvimento regional que, sem dúvida,
trará enormes contribuições ao nosso País.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, caro colega Rodrigo
Rollemberg, pelo pronunciamento.
Solicito ao Senador Paulo Paim a gentileza de
assumir a Presidência, porque eu, como orador inscrito, pretendo fazer uso da tribuna.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana, 1º Vice-Presidente desta Casa.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros Senadores e Senadoras, quero cumprimentar todos os que nos acompanham pela TV Senado
e pela Rádio Senado, especialmente a população do
meu Estado, o Estado do Acre. Sempre que estou na
minha terra, encontro pessoas que acompanham os
debates, os discursos, as proposições que trazemos
para a tribuna do Senado Federal.
Sr. Presidente, pretendo falar sobre a Medida
Provisória nº 586, mas antes quero fazer um breve
comentário.
Hoje, na Comissão de Relações Exteriores, trabalhando na sabatina de dois embaixadores – um deles indicado para o cargo em Belize; o outro indicado
para o cargo na República Argentina –, conversei com
o Senador Requião, que fez um comentário que eu,
pedindo licença ao Senador Requião, trago para cá. É
um comentário sobre as notícias relativas à ida da Presidenta Dilma à posse do novo Papa, o Papa Francisco.
O Senador Requião se prendeu a uma figura de
linguagem importante que reproduzo aqui. Senador
Paim, que preside esta sessão, ele falou: “Uma coisa
são os fatos; outra coisa são as versões”. O Senador,
que é um homem muito atento e que sempre assume
uma postura de cobrança do Governo, das instituições
e do Congresso, fez uso dessa figura de linguagem sobre a viagem da Presidenta Dilma. Há uma diferença
enorme entre os fatos e a versão.
A versão que circulou e que, lamentavelmente, ganhou, inclusive, a imprensa internacional é uma versão
que não corresponde aos fatos. As manchetes foram:
“Presidenta Dilma viaja com comitiva de 50 pessoas, 17
carros e 3 microônibus para a posse do Papa Francisco”. Inclusive, fazem esse paralelo, tentando fazer um
contraponto, levando em conta algo que a Igreja está
ganhando, que é um Papa desprendido dos poderes
e do reinado, um Papa que assume como um pastor,
como o bispo de Roma.
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Eu acho que a eleição do Papa Francisco foi
um achado para a Igreja. Muitas religiões, hoje, estão
sendo questionadas pela maneira imperial com que
atuam. A riqueza dos líderes religiosos está sendo
questionada todos os dias. E o Papa, que representa
uma religião milenar, a religião católica, resolve assumir outra postura.
Fazia muito tempo que o mundo não via uma cobertura jornalística tão intensa como essa da eleição do
novo Papa. E ele começa, todos os dias, didaticamente,
a passar mensagens. Passou a primeira, escolhendo
o nome Francisco. Depois, diariamente, ele o fez com
gestos, pagando sua conta no hotel, descendo do
carro, deixando de lado a limusine, andando em carro
aberto, cumprimentando as pessoas depois de celebrar a missa. Eu acho que ele está tomando atitudes
de que o mundo cristão e católico estava precisando.
Li artigos de Leonardo Boff que são uma beleza. Em
debates, na televisão, vi vaticanólogos, estudiosos e
religiosos louvando as primeiras atitudes do Papa, não
só as falas, mas as atitudes.
E a Presidenta Dilma, acertadamente, foi a Roma.
O Brasil é o País que tem o maior contingente de católicos do mundo, Presidente Paim. Fiquei feliz, como
membro do PT, como Senador da República, de ver
que a nossa Presidenta cancelou seus compromissos,
compromissos importantes, e foi ao Vaticano. Estava lá
representando o cristão brasileiro, o católico brasileiro.
Se houvesse um evento importante de outras religiões
das quais o nosso povo participa, eu também aplaudiria a ida da Presidenta.
A Presidenta Dilma foi conversar com o Papa sobre um dos maiores eventos do mundo, a Jornada da
Juventude, que vai ocorrer no Rio de Janeiro. Ela foi
tratar dos interesses do nosso País com o Chefe de
Estado do Vaticano, com o Líder maior da Igreja Católica, além de representar o contingente de cristãos
católicos do nosso País. Se temos o maior contingente
de católicos do mundo e se o Papa é latino-americano,
argentino, devemos aplaudir essa atitude da Presidenta.
Não sei de onde surgiu isso. Não sei se isso já
faz parte das preliminares da eleição, que só ocorrerá
no ano que vem. O certo é que tentaram desconstituir
esse gesto nobre da Presidenta Dilma, falando que ela
foi para lá com uma comitiva de 54 pessoas. É mentira!
Essas são versões mentirosas.
Senador Paim, que preside esta sessão, os seguranças da Presidenta Dilma são convidados da
comitiva dela ou são funcionários no nosso País encarregados da proteção da nossa Chefe de Estado?
Sabe qual era o tamanho da comitiva da Presidenta
Dilma, Sr. Presidente? Três Ministros e mais a nossa
Presidenta. Essa foi a comitiva que a nossa Presidenta
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levou. A Presidenta Dilma e mais três Ministros foram a
Roma. E saem manchetes dizendo que ela levou uma
comitiva de 54 pessoas. Para somar os 54, incluíram
todos os seguranças, a equipe que, há décadas, faz a
proteção de quem quer que seja o Presidente.
Essas coisas não podem acontecer. Isso é trabalhar contra o País, é escamotear a verdade. Lamentavelmente, pode ser que alguém diga: “Mas, poxa, na
posse do Papa Francisco, a Presidenta Dilma alugou
17 carros, e só havia três Ministros?”
Os carros eram para atender médico, segurança, todo esse aparato, que é um aparato do Estado
brasileiro.
Se queremos diminuir a proteção da Presidenta,
vamos diminuir. Só não vale chamar todo o aparato
de segurança de apoio, de suporte, de comunicação.
Quantas viagens oficiais de presidente já acompanhei!
Desde a época do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que me dava a honra do convite.
Acho que isso é lamentável, sob todos os aspectos.
Para quem está me acompanhando em casa, vocês têm noção, Presidente Paim, de qual é o tamanho
não da comitiva do Presidente Barack Obama, mas o
tamanho da mobilização, para que ele possa fazer uma
visita ao Oriente Médio, como está fazendo agora? Ir
a Israel, ir à Faixa de Gaza, visitar a Palestina, tentar
encontrar algum caminho para mediar conflito? Três mil
pessoas! Três mil americanos estão envolvidos nessa
única viagem feita pelo Presidente Barack Obama. É
ele quem está levando uma comitiva de três mil pessoas? Não há comitiva dele de três mil pessoas. O
paralelo é esse; fora carros, helicópteros.
Mas por que essa ideia de nos diminuir?
Quando o Presidente Lula comprou um avião
para o Brasil, virou o aerolula. O avião não era para o
Lula. Nunca foi. Vergonhosos aqueles argumentos que
usavam. Eles foram para o debate eleitoral, e havia
candidato que dizia: “Vou vender o avião”.
Nosso País hoje é uma potência que disputa o
mundo. A Presidenta Dilma está até viajando pouco
para fora do País. A ida de um presidente, como a Presidenta Dilma, que leva junto a força, esse gigantismo
que o Brasil está conquistando, é muito importante, é
estratégico para o País.
Eu lamento profundamente e queria dizer que,
se isso for uma tentativa de começar um diálogo sobre
eleição, estão começando muito mal. A Presidenta Dilma merece respeito, o povo brasileiro merece respeito.
Ela foi à posse do Papa Francisco da maneira mais
adequada às simbologias que o Papa já nos coloca.
Ela foi com três ministros.
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Querem que a Presidenta fique num hotel duas
estrelas, três estrelas. Querem diminuir o País? Isso
é risível, Sr. Presidente!
Então, era isso que eu queria expor na primeira
parte da minha fala, porque acho que vale o registro.
As pesquisas mostram, mas mais do que as
pesquisas, as atitudes da Presidente Dilma mostram
que ela é rigorosa, ela cuida de cada centavo, ela não
admite desperdício, ela trabalha à exaustão. É uma
mulher, inclusive, solitária, porque vive para o trabalho,
para liderar esta Nação.
Ela faz uma viagem histórica. Aí os fatos são uma
coisa, e as versões falseiam os fatos.
Se querem que ela troque de hotel e se hospede
em outro lugar, tudo bem. Só não vale chamar o aparato
de segurança, o aparato oficial da Chefe de Estado do
Brasil de comitiva. Não vale. Isso é distorcer a verdade.
Eu queria, Sr. Presidente, falar da Medida Provisória nº 586.
Venho esses dias todos presidindo o trabalho e
tenho me colocado aqui com a preocupação de estudar
esse tema, de mediar esse processo todo com os colegas Senadores. Nesse dia, quando V. Exª, inclusive,
já fez o devido registro do Dia da Síndrome de Down,
V. Exª fez um discurso muito preciso, valorizando tudo
o que o Brasil tem feito no sentido de cuidar, de trabalhar as minorias, e V. Exª tem autoridade para fazer
uma fala dessas, Senador Paim.
Nesse dia, em que lembramos o Dia da Floresta
– nós, que batalhamos tanto, eu que sou engenheiro
florestal –, venho aqui para deixar nos Anais a nossa preocupação com a floresta. Quero cumprimentar
todos os que nos ajudaram e que, desde a época da
Ministra Marina, depois com o Ministro Minc e agora
com a Ministra Izabella, lutam para que se diminua a
destruição das florestas.
O Brasil está perto de alcançar – e, se tomarmos
uma decisão política, vamos alcançar – o fim do desmatamento ilegal. Temos que separar desmatamento
legal, que a lei estabelece, do desmatamento ilegal.
Acho que é possível o Brasil zerar o desmatamento
ilegal, mas, muito importante, tão importante quanto,
é estabelecermos uma nova governança para esses
recursos, que são uma vantagem comparativa que o
Brasil tem e que nenhum outro país do mundo tem,
que são nossas florestas.
Lamentavelmente, o Brasil ainda não dispõe do
aparato institucional adequado para trabalhar as florestas. O novo Código Florestal, que trará a floresta de
volta, segue rígido na defesa da biodiversidade e das
nossas florestas, principalmente das florestas protetoras, que protegem nossas águas, nossas encostas.
Está aí a tragédia do Rio de Janeiro. Ocupação inde-
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vida em área de risco é tragédia na certa. Nós vamos
precisar mudar todo o aparato institucional para que
possamos transformar as florestas brasileiras, sinônimo de qualidade de vida, num ativo econômico que, se
usado com inteligência, possa gerar emprego e renda
e fazer um diferencial econômico para o nosso País.
Então, faço o registro.
Amanhã é o Dia da Água. São recursos naturais
que fazem parte da minha razão de estar aqui, no
Senado, porque eu me preocupo em fazer com que
o nosso País possa bem usar os recursos naturais e
possa ser referência no cuidado com as águas, com
nossas florestas.
Mas, Sr. Presidente, eu queria, então, referir-me
à MP nº 586, à medida provisória que está na Ordem
do Dia da próxima terça-feira, quando deverá começar a ser discutida. O Item 1 está inclusive trancando
a pauta. E eu vou estar ausente, em virtude de uma
missão oficial que tenho que cumprir. A medida provisória dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União
aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa.
A Constituição Federal, no art. 205, Capítulo III,
Seção I, trata da educação, da cultura e do esporte. E
a Constituição, no meu ponto de vista, tem algo que
necessita de reparo. Eu até faço parte de uma comissão agora criada pela Mesa Diretora, responsável pela
regulamentação do que precisa ser regulamentado
na Constituição e também pela revisão da legislação
brasileira.
No art. 205 e no referido capítulo, a Constituição
estabelece as responsabilidades dos entes federados.
E lá consta, de maneira explícita, que há certa divisão
segundo a qual os Municípios cuidam das crianças, da
educação infantil; os Estados e o Distrito Federal, dos
jovens, do ensino médio; e a União, do adulto. Agora eu pergunto: é adequado colocarmos o mais frágil
ente da Federação para cuidar da educação infantil?
Não estou diminuindo os Municípios, mas são os que
dispõem de menos recursos, são os que dispõem da
menor estrutura para cuidar daquilo que é mais delicado. O que temos de mais importante do que nossas
crianças?
Quando nasce uma criança, todo mundo da família cuida daquela criança. A mãe, então, não larga,
até que ela possa se transformar num jovem e, depois,
num adulto.
Mas a Constituição faz isso de maneira, na minha
opinião, equivocada. Ela põe na responsabilidade do
Município o cuidado com as nossas crianças.
E o que aconteceu depois disso tudo? Nós temos
um gravíssimo problema: o analfabetismo infantil. Foi
feito um levantamento, e está-se discutindo nessa MP
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um programa elaborado pelo nosso Governo Federal.
Eu conversava, nesses dias, com o ex-Governador Binho Marques, que hoje é Secretário do Ministério da
Educação, que é parte da equipe do Ministro Aloizio
Mercadante, com o Secretário Executivo Paim, do Ministério da Educação, e está aqui a medida provisória,
que tenta, primeiro, trazer – vem da Presidenta Dilma
– uma proposta para solucionar algo que é gravíssimo.
De que adianta querermos mandar 100 mil alunos para estudar no exterior? De que adianta abrirmos mais faculdades no nosso País? De que adianta
seguirmos com o ProUni, se nós não resolvemos um
problema que está na origem, que é a baixa escolaridade, a péssima formação que oferecemos para as
nossas crianças que vêm das escolas públicas?
A medida provisória levanta esse problema. A
maioria das crianças brasileiras está alfabetizada no
final do terceiro ano do ensino fundamental. Isso é fato.
A maioria. Mas um número muito grande de crianças
não consegue se alfabetizar no terceiro ano do ensino fundamental. Quanto a esse fato, há um problema:
apesar dos avanços, o IBGE, de 2010, constatou que
há 15,2% de analfabetos entre a população na faixa
etária de 8 anos de idade. Só que a Constituição estabelece que nós temos que dar formação para as nossas crianças. Então, 15,2% das crianças com 8 anos
de idade são analfabetas.
Esse é o ponto central que a MP nº 586 tenta
solucionar.
Para piorar ainda mais, Presidente Paim, nós
temos um problema: chega a 27,3%, quando é levada em conta a Região Norte, e a 25,4% no Nordeste.
Então, veja só, a média brasileira é de 15,2%; mas, no
Nordeste, o número de crianças analfabetas: de cada
quatro crianças com oito anos, uma segue ainda sem
ler, escrever ou sem ter as noções básicas do conhecimento. Isso é descumprir a Constituição.
E essa medida provisória que chegou aqui, primeiro levantou uma grande celeuma, de que o Governo
está querendo ampliar a alfabetização e dizer que agora
a alfabetização tem de ser com oito anos. Não é nada
disso. O Governo da Presidenta Dilma está fazendo
valer um pacto assinado em 2007, pela alfabetização.
Em 2007, no governo do Presidente Lula. Nesse pacto
está estabelecido que temos de zerar, que temos de
alfabetizar nossas crianças, para que não haja uma
distorção no seguir da vida dessas crianças, quando
virarem jovens, adolescentes e, depois, adultos.
Então, caro Senador Paim, a proposta da medida
provisória não contorna, mas enfrenta o problema. Só
há um jeito, identificado pelos especialistas e estudiosos
em educação: uma criança necessita de pelo menos
600 dias de aula para ser completamente alfabetizada,
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a fim de ter os conhecimentos necessários, o domínio
do sistema alfabético, a leitura, a escrita. Para dominar
os conhecimentos básicos, precisa de três anos. Ou
seja, no oitavo ano, essa criança será considerada alfabetizada. Então, primeiro: o Brasil tem de ter a opção
de enfrentar esse problema, resolver essa distorção,
e para isso precisa de tempo.
Vou dar um exemplo, nobre Senador Paim, e
acho que posso contar com a contribuição de V. Exª.
Eu, Prefeito de Rio Branco, assumi e a Prefeitura tinha
poucos alunos, pouquíssimos, não chegavam a 6 mil.
E deixei com mais de 12 mil. Dobrei, em quatro anos.
Meu secretário era o ex-Governador Binho Marques,
que hoje é Secretário do Ministério da Educação. Aliás, assumiu por um dia, na ausência do Paim, que é
o Secretário-Executivo, e do nosso Ministro Aloysio
Mercadante. Eu até fiz questão de registrar em meu
Facebook, porque o ex-Governador Binho merece isso.
Ele começou dando aula nas palhoças de Xapuri, a
pedido de Chico Mendes, alfabetizando seringueiros
para que não fossem enganados na hora das relações
comerciais. Chico Mendes começou a organizar o povo
fazendo escolas, alfabetizando seus companheiros,
e o Binho era um instrumento importante porque ele,
ainda na faculdade, ia para lá dar aula, e ficou morando em Xapuri. Antes que eu fosse, a Marina, o Tião e
tantos outros, o Binho estava lá, em Xapuri, com Chico
Mendes. Depois é que nós fomos e nos encontramos.
Lembro-me bem, Presidente Paim, que chego
e recebo o então Secretário Binho Marques em meu
gabinete. Ele entra e fala: “Prefeito Jorge, nós estamos
com um problema. Estamos tendo repetência de crianças no primeiro ano”. Senador Randolfe, imagine você
ter uma criança no primeiro ano do ensino fundamental
que repete o ano! Eu falei: “Mas como é que se mede?
Como uma criança no primeiro ano repete, porque ela
está pegando noções básicas, ela está aprendendo a
trabalhar o papel, o lápis, a borracha, as formas, as
cores, a conhecer as letras e os números?”. A conhecer; é o primeiro ano! Aí o Binho chegou e falou: “Não
tem jeito, as crianças têm que fazer o primeiro ano de
novo”. E eu falei: “Mas, então, Binho, quem são essas
crianças que repetem o primeiro ano do ensino fundamental?”. Eu falei isso ainda há pouco com o Senador
Cristovam. Pena que ele, que é tão apaixonado, não
pôde estar aqui. Eu tive que passar a minha vez de
falar para alguns colegas, mas eu queria muito que
Cristovam, que é dedicado, dedica a sua vida àquilo
que é mais importante para este País se transformar
numa grande nação, que é a educação, estivesse aqui.
Mas eu, como Governador, e Binho me falou:
“Vamos atrás de quem são essas crianças”. E fomos,
Senador Paim. Quando nós fomos atrás de quem são

MARÇO11979
2013

Sexta-feira 22

as crianças que repetiam a primeira série do ensino
fundamental, nós nos chocamos com a realidade que
estava ali. Era só observarmos para ver: elas eram filhas de pais analfabetos, de pai e mãe analfabetos. E
uma criança filha de pai e mãe analfabetos, com seis,
sete anos de idade, vai ver papel e lápis sabe quando, Senador Paim? Quando chega à escola, porque
na casa dela não há lápis, nem papel, nem borracha.
Na casa de analfabetos, eles não precisam de instrumentos estranhos, e o lápis, a caneta e o papel são
instrumentos estranhos, e não existem na casa dos
pobres analfabetos. Foi essa a constatação a que
chegamos. E falamos: “Meu Deus, nós vamos ter que
cuidar dessas crianças e das famílias delas”. Porque
todos nós que temos filhos – é um privilégio na vida ter
filhos –, sobrinhos, alguns netos – eu ainda não tenho
essa sorte –, a primeira coisa que fazemos, quando
eles estão com dois ou três anos, é dar um papel e
um lápis de cor e eles já começam a lidar com aquilo.
Quando chegam ao primeiro ano da escola já estão
familiarizados com aquilo e vão absorver outros conhecimentos. Com o filho do pobre não é assim, com
o filho do analfabeto não é assim.
E esse projeto do Ministro Mercadante, do Governo da Presidenta Dilma, essa medida provisória, vai
pôr o dedo nessa ferida, nessa chaga. E o programa,
caro Presidente Paim, é muito bem estruturado, porque
é um programa que faz. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa está baseado em formar professores alfabetizadores de criança, que é outra coisa.
Em todos os Estados, formar professores, junto com
as nossas universidades, nos Municípios, formar esses
professores, financiar a formação desses professores
e, aí sim, iniciar um projeto, um programa, agora, já,
que vai fazer com que o Brasil faça valer o que está na
Constituição, ou aquilo que deveria estar na Constituição, a União, os Estados e os Municípios juntos pela
Educação Infantil. Essa é a essência. Se não juntarmos
os entes Federados, como está na proposta...
O mérito desse programa de alfabetização na idade certa é juntar o Governo Federal, que vai financiar,
mas não pode ficar distribuindo dinheiro para prefeito e dizer: “Prefeito, vá lá e alfabetize suas crianças”.
Isso não vai funcionar. Eu falava com o Cristovam que
temos de treinar, formar professores alfabetizadores,
financiar isso, fiscalizar, ter bonificação, até mesmo do
ponto de vista da eficiência, e um acompanhamento
permanente. Não tenho dúvidas de que, com isso, aí
sim, o Brasil vai suprir uma defasagem.
Sabe com que idade, caro Presidente Paim, uma
criança de escola particular é alfabetizada? Com 6
anos. Então, o Brasil não está mudando para 8 anos.
O problema é que na escola pública, onde estão os
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filhos dos pobres, dos analfabetos, há milhões de crianças. No Nordeste, de cada quatro crianças uma não
está alfabetizada no 3º ano, com 8 anos de idade. E
esse é o objetivo central. O Ministro Aloizio Mercadante voltou. O Eduardo Amorim é o relator. Tenho muita
esperança de que, na semana que vem, essa medida
provisória seja aprovada e que o Brasil comece a fazer aquilo que deveria estar na Constituição, mas não
está: somar União, Estados e Municípios, para, juntos,
com financiamento da União e com um programa dirigido, específico, tendo como foco central os professores de boa formação, nós zerarmos o analfabetismo
na infância. Com isso concluído, Sr. Presidente, nós
vamos encontrar a idade de alfabetização certa, da
escola pública e da privada. Aí sim, a próxima etapa é
trazer a alfabetização para seis anos de idade, mas a
alfabetização plena, tanto na escola pública, como já
acontece na privada.
Então, eu queria cumprimentar a todos que me
acompanham e dizer que são matérias como essa medida provisória que me fazem sentir útil como Senador,
porque eu tenho certeza de que, ela sendo aprovada
aqui, o Brasil começa a viver uma mudança de fato,
priorizando a educação na infância e em todas as etapas da vida, para que o Brasil ganhe e se torne uma
nação desenvolvida, porque só vai se tornar quando a
educação for a grande prioridade desta Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Jorge Viana, pela
sua fala, fortalecendo a educação, principalmente, da
criança. Tudo começa ali.
O Senador Randolfe Rodrigues vai usar a palavra. Então, eu o convido a usar a tribuna.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos que nos assistem e nos
ouvem pela TV Senado e pela Rádio Senado, quero
trazer aqui, Sr. Presidente, uma preocupação que já
iniciamos a debater no dia de hoje, já foi suscitado aqui
pelo Senador Romero Jucá, sobre a existência das
Áreas de Livre Comércio na nossa querida Amazônia.
É importante, antes de tudo, destacarmos qual o
espírito de criação de Áreas de Livre Comércio. Elas
têm o significado de um despertar tardio do Brasil da
necessidade de haver políticas regionais de incentivo
ao desenvolvimento da produção, ao desenvolvimento do comércio, na Região Amazônica. Foi esse o
princípio que deu origem à Zona Franca de Manaus.
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Em decorrência, deu origem, posteriormente, às sete
Áreas de Livre Comércio que nós temos hoje em toda
a Amazônia.
As Áreas de Livre Comércio são uma necessidade em um país, em uma federação assimétrica, em
uma federação desigual.
Nós somos uma Federação que não tem uniformidade na sua população, não tem uniformidade no
seu desenvolvimento regional e não tem uniformidade
no seu crescimento histórico.
Vejam: antes de suscitarmos e de sermos questionados sobre políticas de incentivo para a Amazônia,
vamos recuperar o histórico do final do século 19 e início do século 20, para percebermos que, em especial,
os Estados de São Paulo e de Minas Gerais tiveram
impulsionado o seu crescimento industrial, notadamente pelos incentivos à política da colheita do café e da
produção do leite, em função do conjunto do território
nacional. Ou seja, a riqueza se concentrou no centro-sul do País porque o conjunto do País desenvolveu,
notadamente no século 19 e no início do século 20,
políticas para a concentração dessa riqueza.
Em decorrência disso, em decorrência dessa
constatação e em decorrência de um princípio elementar, que, inclusive, pode ser transposto do art. 5º
da Constituição para o desenvolvimento regional da
Federação... O art. 5º da Constituição, que fala da desigualdade positiva, parte do seguinte pressuposto: tratar
os desiguais desigualmente, à medida que se igualam.
Esse tem de ser, também, o princípio da política
federativa. Nós não temos uma federação uniforme. A
realização de políticas de desenvolvimento uniforme
para uma federação que é disforme, para uma federação que é desigual, o tratamento igualitário de políticas tributárias, de políticas de distribuição de renda
em uma federação desigual só irá fazer a produção de
mais desigualdades.
O princípio para a federação deve ser o mesmo
dos direitos individuais do art. 5º: tratar os desiguais
desigualmente, à medida que se igualam. Por isso, temos de ter políticas distintas e, por isso, se sustenta a
necessidade de termos uma Zona Franca de Manaus.
E, por isso, se sustenta a necessidade de termos em
toda a Amazônia, no próprio Estado do Amazonas,
nos Estados do Acre, Roraima e Amapá, Áreas de
Livre Comércio.
Ocorre, Sr. Presidente, que a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, criada em 1992 por
força do Decreto nº 568, está sob ameaça. O Decreto
nº 7.212, de 2010, ressalva a permanência da Zona
Franca de Manaus coberta e preservada constitucionalmente pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e pelo art. 92, objeto da Emenda
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Constitucional nº 32, que mantém a existência da Zona
Franca de Manaus até 2023.
Só que a mesma proteção constitucional que os
arts. 40 e 92 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias trouxeram para existência e para proteção
da Zona Franca de Manaus não se estendeu para as
demais Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana.
Isso significa que, inclusive em decorrência disso,
com a edição do Decreto nº 7.212, de 2010, o prazo
de existência da Área de Livre Comércio de Macapá
e Santana e das outras Áreas de Livre Comércio, que
deveria vigorar até 2017, fica extinto em 31 de dezembro deste ano.
Isso tem efeitos catastróficos para a economia
da Região Amazônica, em especial para a economia
das regiões das Áreas de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia; de Boa Vista, no Estado
de Roraima; de Bonfim e da Área de Livre Comércio
de Brasiléia, Epitaciolândia e de Cruzeiro do Sul, no
Estado do Acre.
Em decorrência disso, só para o Amapá, apenas
para ilustrar, o fim da Área de Livre Comércio representará majorar em pelo menos 25% uma média de
50 produtos que são comercializados na Área de Livre
Comércio de Macapá e Santana.
Significa que algumas empresas já estabelecidas no Amapá simplesmente vão embora porque não
terão as vantagens comparativas do comércio amapaense para lá se estabelecerem. Isso significa o fim das
Áreas de Livre Comércio agora, em 31 de dezembro
próximo, de 2013, que, de acordo com o acordo firmado do Brasil com os demais países do Mercosul, nós
não poderemos criar Áreas de Livre Comércio. Isso
significará, para esses Municípios, para os Estados
do Amapá, Roraima, Acre e Rondônia, não somente
afugentar empresas, mas em especial afugentar empregos. Em especial, afugentar modelos e possibilidades de desenvolvimento necessários para uma região
que é tratada, para uma região que é diferente na sua
composição demográfica e é diferente no seu desenvolvimento regional no conjunto do País.
Eu estive em reunião recente com os empresários
na Associação Comercial Industrial do Amapá e percebi
a angústia e o que representa a ameaça do final das
Áreas de Livre Comércio de Macapá e de Santana. Em
decorrência disso, considero urgente e fundamental a
mobilização do Senado, primeiro por uma questão de
justiça, e a mobilização de todos os agentes políticos,
para que nós possamos aprovar, em primeiro lugar, o
Projeto de Lei do Senado nº 48, de autoria do Senador
José Sarney, Presidente Jorge Viana.
Da mesma forma, temos de aprovar a proposta de
emenda à Constituição também de iniciativa do Sena-
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dor José Sarney que prorroga a existência das Áreas
de Livre Comércio em Macapá e em Santana e das
demais Áreas de Livre Comércio, as existentes no Acre,
do meu querido Senador Jorge Viana, as existentes
no Estado de Rondônia e as existentes nos Estados
do Amazonas e de Roraima. A proposta prorroga a
existência dessas Áreas de Livre Comércio até 2023.
Não há razão de haver uma política de segregação
e de exceção da Zona Franca de Manaus em relação
a outras Áreas de Livre Comércio. Ora, se a Constituição da República reconheceu a importância da Zona
Franca de Manaus para o desenvolvimento regional e
a necessidade da Zona Franca, da sua continuação e
da sua existência até 2023, parece-me um completo
contrassenso as outras Áreas de Livre Comércio, modelos de desenvolvimento regional, similares à Zona
Franca de Manaus, serem extintas antes do prazo. O
meu temor, Sr. Presidente, é que essa exceção acabe
se tornando, lamentavelmente, regra.
Estamos em reuniões na Comissão de Assuntos
Econômicos. Na semana que vem, deveremos debater
o Projeto de Resolução do Senado nº 1, que unifica
as alíquotas do ICMS, e, em decorrência, deveremos
apreciar a Medida Provisória nº 599. A Medida Provisória nº 599 traz, de novo, essa exceção. O § 4º do art.
8º da Medida Provisória diz o seguinte:
Art. 8º.
[...]
§ 4º O disposto no parágrafo anterior [ou seja,
a unificação das alíquotas do ICMS] não se
aplica às operações e prestações interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus,
bem como às operações interestaduais com
gás natural, as quais serão tributadas com
base na alíquota de 12%.
É fundamental a sensibilidade do Relator da Medida Provisória nº 599, Senador Walter Pinheiro, para
que esse benefício de exceção que beneficia a Zona
Franca de Manaus também seja, por lógica, estendido
para as Áreas de Livre Comércio da Amazônia.
O que quero dizer, Sr. Presidente, é que não podemos, em primeiro lugar, ter um modelo de desenvolvimento regional que trata os desiguais igualmente,
porque produziremos maior desigualdade. Em segundo
lugar, não pode haver, na mesma região, dois pesos
e duas medidas para o modelo de desenvolvimento.
Chega aqui uma medida provisória excetuando e
protegendo a Zona Franca de Manaus e não protegendo as Áreas de Livre Comércio da Região Amazônica.
A Zona Franca de Manaus está coberta, amparada e
protegida pelos artigos do Ato das Disposições Cons-
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titucionais Transitórias da Constituição da República,
e as Áreas de Livre Comércio não estão protegidas.
Por isso, parece-me uma injustiça, uma discrepância, um tratamento com pesos e medidas diferentes. A política para a Zona Franca de Manaus é
a política necessária para a existência das Áreas de
Livre Comércio, ou seja, é uma política baseada num
dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
Consta no art. 3º da Constituição que um dos fundamentos da República é a redução das desigualdades
sociais e, fundamentalmente, a redução das desigualdades regionais.
Dessa forma, considero fundamental aprovarmos o PLS nº 48, de autoria do Senador José Sarney,
assim como a proposta de emenda à Constituição
sobre a extensão do prazo de validade das Áreas de
Livre Comércio para o mesmo prazo da Zona Franca
de Manaus, para fazermos justiça, no sentido de que,
enquanto estiver vigorando a Zona Franca de Manaus,
estejam vigorando todos os modelos de Área de Livre Comércio, que existem por uma razão: nosso País
necessita de políticas de desenvolvimento regional,
porque, se não houver política de desenvolvimento
regional para uma Federação assimétrica como é a
nossa, nós não somente não combateremos as desigualdades regionais, como preceitua a Constituição,
mas também manteremos uma profunda desigualdade
social na nossa querida Região Amazônica, Senador
Jorge Viana.
V. Exª, com a proposta do Acre, é inspirador de
um modelo – e isto é o fundamental – que pensa que
temos que preservar o meio ambiente – a preservação
do meio ambiente é fundamental –, mas que compreende também que a preservação do meio ambiente
na Amazônia é insuficiente se ela não for diretamente coligada com o incentivo da atividade humana em
propostas, em modelos de desenvolvimento na Região
Amazônica que propiciem o equilíbrio do meio ambiente
e se combinem também com o desenvolvimento econômico para as populações que vivem na Amazônia.

827

Março de 2013

A equidade entre meio ambiente e economia é
um conceito que conhecemos desde 1972 e que conta, Senador Jorge, com a experiência do governo da
floresta no Acre como farol para as experiências da
Amazônia. É isto que denominamos de modelo de desenvolvimento sustentável: um modelo que equilibre a
preservação a ambiental, mas que também reconheça
a necessidade de desenvolvimento econômico.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, querido e bom amigo e grande
Senador Randolfe Rodrigues, pelo pronunciamento. E
também agradeço as referências.
De fato, V. Exª traz à tribuna um tema da Federação, especialmente da Amazônia, quando defende
aqui uma proposta, da qual também sou signatário,
do Presidente Sarney, que vincula o tempo de existência da Zona Franca de Manaus, o Polo Incentivado
de Manaus, à extensão da validade das áreas de livre
comércio. Isso é algo fundamental para que tenhamos
um tratamento equânime para situações que são fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia.
Ainda há pouco, falava aqui com o Senador Luiz
Henrique, que brevemente, talvez amanhã, depois ou
na próxima semana, deve fazer um pronunciamento
sobre ZPEs.
Mas, antes de encerrar, queria dizer que, ainda há
pouco, chegou aqui o Senador Cristovam Buarque, de
que tinha feito referência em meu pronunciamento, ele
que é a pessoa que nos estimula e nos lidera na busca
de fazer do Brasil o País da educação e, lamentavelmente, chegou atrasado para me apartear, por conta
do tema que eu trouxe ligado à importância de todos
os entes da Federação estarem juntos, cuidando das
nossas crianças para que elas possam ser alfabetizadas na idade certa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 27, de 2013, da
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 27/2013/CE
Brasília, 12 de março de 2013
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2o, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada
nesta data, o substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador José Nery, ao Projeto de Lei do
Senado no 195, de 2008, do Excelentíssimo Senhor
Senador João Vicente Claudino, que “Autoriza o Poder
Executivo a criar o Centro Federal de Educação Tecnológica de Esperantina, Estado do Piauí.”, foi dado
como definitivamente adotado pela Comissão.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Ofício nº 27, 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 195, de 2008, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –A Presidência recebeu o Ofício nº 14, 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 390, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 14/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 13 de março 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 Sérgio Souza ao Projeto de Lei do Senado no
390, de 2011, que “Acrescenta o art. 1.211-D ao Código
de Processo Civil, para conceder prioridade processual

971

Março de 2013

na tramitação do processo referente à guarda e adoção
de criança ou adolescente órfão, abandonado ou abrigado”, de autoria da Senadora Ana Amélia.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Ofício nº 14, 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 390, de 2011, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 8, de 2013, do
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 008/2013-CI
Brasília, 13 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em reunião realizada na data de hoje, foi submetido à discussão em
turno suplementar o substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado no 68, de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que “Altera disposições da Lei no 12.249,
de 11 de junho de 2010, para incluir os estados que
integram a Sudene e o prazo de vigência do Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura da Indústria Petrolífera – REPENEC”.
Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo foi dado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno do
Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Ofício nº 8, 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 68, de 2011,
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§
3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nº 45 a 49,
de 2013, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo,
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do Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 2010; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 55, de 2008; 22, de
2012; 738 e 108, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. no 45/2013/CMA
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sido objeto de avaliação final pelo Ministério da Cultura”, com as emendas nos 1, 2 e 3-CE/CMA.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do
Consumidor e Fiscalização e controle.
Of. no 48/2013/CMA

Brasília, 13 de março de 2013
o

Brasília, 13 de março de 2013

Assunto: decisão terminativa – PLC n 139, de 2010

Assunto: Decisão terminativa – PLS no 738, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
rejeitou em decisão terminativa, na 3a Reunião Ordinária
de 12-3-2013, o Projeto de Lei da Câmara no 139, de
2010, de autoria do Deputado Fábio Souto, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas faturas
emitidas por concessionárias dos serviços públicos
de orientações sobre a racionalização do consumo de
água, energia elétrica e gás; e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou em decisão terminativa, na 3a Reunião Ordinária de 12-3-2013, o Projeto de Lei do Senado no 738, de
2011, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que “Altera
a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para determinar
a adoção de taxas de juros diferenciadas para os financiamentos de equipamentos de irrigação por gotejamento ou microaspersão”, com as emendas nos 1 e 2-CMA.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. no 46/2013/CMA

Of. nº 49/2013/CMA
Brasília, 13 de março de 2013
o

Assunto: Decisão terminativa – PLS n 55, de 2008.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou em decisão terminativa, na 3a Reunião
Ordinária de 12-3-2013, o Projeto de Lei Senado no 55,
de 2008, de autoria do Senador Gim, que “Acrescenta
dispositivo à Lei o 8.723, de 28 de outubro de 1993, que
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências, para
estabelecer meta de redução de consumo, de combustíveis”, com as emendas nos 1 e 2 – CMA.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
Of. no 47/2013/CMA
Brasília, 13 de março de 2013
o

Assunto: Decisão terminativa – PLS n 22, de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou em decisão terminativa, na 3a Reunião
Ordinária de 12-3-2013, o Projeto de Lei do Senado no
22, de 2012, de autoria do Senador Álvaro Dias, que
“Altera a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
para instituir a obrigatoriedade da publicação de dados relativos a projetos culturais que tenham captado
recursos mediante renúncia fiscal e que não tenham

Brasília, 13 de março de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 108, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa excelência que esta Comissão aprovou em decisão terminativa, na 3ª Reunião
Ordinária de 12-3-2013, o Projeto de Lei do Senado
nº 108, de 2011, de autoria do Senador Itamar Franco, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443, de 16
de julho de 1992, que ‘dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras providencias’,
para determinar a realização de audiência periódica do
Presidente do Tribunal de Contas da União, no Senado
Federal”, com a emenda nº 1-CMA.
Respeitosamente, – Senador Blairo Moggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Com referência aos Ofícios nºs 45 a 49, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 39, de 2013,
da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a
aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício No 39/2013 – PRESIDÊNCIAS/CAS
Brasília, 20 de Março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em turno único, a Emenda no 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado no 55, de 2012, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a
Lei no 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências, para determinar a obrigatoriedade de uso de tarja
de identificação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde utilizados no âmbito dos serviços
públicos de saúde.
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.
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Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Com referência ao Ofício nº 39, de 2013, a
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 156, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
o Projeto de Resolução nº 4, de 2012.
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 (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2013,
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2013, vai
às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Sr. Senador Paulo Paim e a Srª Senadora
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em primeiro lugar, saudando os esforços
do Senador Walter Pinheiro na tentativa difícil de obter
um consenso sobre a nova distribuição do FPE, gostaria de fazer alguns comentários.
Os Estados como um todo, representados no
CONFAZ, não conseguiram chegar a um consenso
sobre a nova distribuição.
Todos os Estados possuem necessidades, e não
são poucas. O meu Rio Grande, por exemplo, é um dos
Estados mais endividados. Por isso a dificuldade em
alterar o FPE, tão importante para os Estados.
Apesar de não haver consenso no CONFAZ, os
Estados das regiões Sul e Sudeste, exceto o Espírito
Santo, construíram uma alternativa com base em 3
variáveis: área, população e inverso da renda per capita (ou PIB per capita). Esta é a proposta do Senador
Luiz Henrique, que tem o apoio dos Estados destas
regiões. É uma alternativa simples e que reflete as necessidades de gastos, pois quanto maior a área e a
população, maior são as necessidades do poder público
para prover serviços nas áreas de saúde, educação e
segurança. O mesmo acontece com a renda per capita,
tanto menor, maior o esforço exigido do poder público
para promover o desenvolvimento social e econômico.
Outro ponto favorável é que a proposta prevê uma
transição suave, com a manutenção dos repasses nominais atuais, possuem um PIB per capita maior que
75% da média nacional. Nos pareceria mais justo que
o redutor somente fosse aplicado sobre os Estados
com PIB per capita acima da média nacional (ou seja,
redutor para quem estiver acima de 100% da média
nacional). Outro ponto que destaco desta proposta, é
o artigo 2º, que prevê que para “Outros Repasses”, em
que outra lei diga que a distribuição seja “igual” ao FPE
(ex. Royalties), não seja aplicado o limite populacional, nem o redutor em função do PIB per capita. Nos
parece muito adequado este artigo para outros repasses, pois não tem a ver diretamente com o FPE, nem
com a promoção do equilíbrio socioeconômico que é a
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premissa do FPE. Um ponto de difícil consenso nesta
proposta, foi a necessidade de nova lei complementar em 5 anos, obrigando o critério da equalização de
receitas. Embora a equalização de receitas per capita
possa parecer um bom critério em nível acadêmico,
ela não se mostra adequada para a realidade atual
brasileira, em que todos os Estados do Norte, muito
dependentes do FPE teriam perda expressiva no seu
índice de participação. Para alguns Estados da Região
Norte, o FPE representa mais de 50% de suas receitas e uma alteração brusca poderia significar a quebra destes Estados. Além disso, a grande maioria dos
Estados teria perda em seu índice, pois a distribuição
ficaria concentrada em alguns poucos Estados como
Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Pará, os quais
ficariam com 60% dos recursos do fundo, segundo o
relatório técnico do Confaz.
Dependendo da forma como fosse aplicada a
equalização, poderia resultar em repasse zero para
algumas unidades federadas. Ou seja, a equalização
não serve aos propósitos de promoção do equilíbrio
socioeconômico na realidade atual brasileira. Assim, a
proposta dos Notáveis, no nosso entendimento, estaria
adequada apenas com a retirada da obrigatoriedade da
equalização na nova lei a ser elaborada após 5 anos.
Em terceiro lugar, entrando na proposta do Senador Walter Pinheiro, que teve por base a da Comissão
de Notáveis, faço as minhas considerações. O substitutivo apresentado ontem retirou esta obrigatoriedade do critério da equalização de receitas na nova lei,
no que parabenizamos o Senador, o que beneficia a
maior parte dos Estados. Por outro lado, a proposta
utiliza a renda domiciliar per capita, sem que isso traga
resultados muito mais favoráveis, em lugar do PIB per
capita, que é um índice mais conhecido, mais robusto
e com menor chance de sofrer ações de impugnação.
Talvez por isso a proposta dos Notáveis utilize o PIB.
Outro ponto, é o redutor que passou a ser aplicado
aos Estados com renda domiciliar per capita acima
de 70% da média nacional.
Não nos parece razoável atingir mais Estados que
estejam abaixo da média nacional, com esta redução
de índice. Lembro que os Notáveis fixaram este redutor
em 75%, atingindo um número menor de Estados. Além
disso, a proposta impõe que o limite populacional de
7% seja aplicado apenas uma vez, o que gera resultados distorcidos, com Estados ficando com o índice
de 8,7%, superior ao limite, somente como exemplo,
existem estados, que tem índice populacional pouco
acima de 7%, tem seu fator elevado para 8,7%. Não
é razoável. Além disso, para tornar mais difícil a sua
aceitação nestes termos, o substitutivo retira o artigo
2º, o qual protegia a questão dos outros repasses,
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como o dos Royalties, sem a aplicação do redutor em
função da renda per capita.
Por último, então, destaco a proposta alternativa
do Senador Dornelles, uma variação da proposta do
Senador Walter, a qual prevê um limite populacional
mínimo de 2%, aplicado conjuntamente com o limite
máximo de 7%. O Senador Dornelles também propõe
a utilização do redutor em 80% da renda per capita.
Estas duas sugestões do Senador em conjunto produzem um resultado mais adequado para a distribuição
do FPE7 inclusive salvando os índices dos Estados do
Norte, que são os mais dependentes deste repasse.
Antes de concluir, saliento que o crescimento do
FPE em 2013 já está em torno de 13,4% e deve subir
nos próximos meses. O fundo ultrapassará os 70 bilhões (podendo atingir até 20% de crescimento no ano).
A transição para os novos índices, muito provavelmente, vai acontecer de forma bem mais rápida do
que aquela projetada pela equipe do Senador Walter
Pinheiro (só prevê 1,5% de crescimento além do IPCA).
O crescimento médio do FPE é de quase 10% acima
do IPCA, exceto em 2012.
Para concluir, novamente parabenizando o Senador Walter Pinheiro, por seu grande esforço, destaco
que seu Substitutivo pode ser adequado com estas sugestões do Senador Francisco Dornelles, de aplicação
do limite populacional mínimo de 2% juntamente com
a aplicação do redutor em 80% da renda per capita.
Além disso, deveria ser incluído novamente o artigo
2o para os outros repasses.
Esta proposta teria provavelmente o apoio de um
maior número de Estados e teria maior probabilidade
de aprovação nesta casa, como também na Câmara
dos Deputados.
Com este objetivo os três senadores do Rio Grande estão solicitando uma audiência com o Senador
Walter Pinheiro.
Era o que tinha a dizer.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, com palestras, análises
teórico-críticas, debates, manifestações públicas e sessões solenes vivenciamos hoje (21), em todo o país,
o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação
Racial. Esta data foi instituída em 1976, pela Organização das Nações Unidas (ONU), que a escolheu para
marcar na memória do mundo, o massacre de mais
de 80 negros que foram mortos e centenas de outros
que ficaram gravemente feridos, no dia 21 de março
de 1960, na cidade de Shapeville, em Johannesburg,
na África do Sul.
Vítimas do preconceito racial, estes negros foram
atacados, quando participavam de uma manifestação
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em que cerca de 20 mil pessoas protestavam contra
a “lei do passe”. Trata-se da lei que, àquela época,
exigência da população negra da África do Sul, o uso
de cartões de identificação para poderem circular nas
chamadas áreas “brancas” da cidade.
Quando falamos de discriminação racial, estamos
a falar da quebra do princípio da igualdade. Esta quebra
se dá com relação à raça, cor, sexo, idade, trabalho,
credo religioso ou convicções políticas. De acordo com
a Convenção Internacional para a Eliminação de todas
as Normas de Discriminação Racial da ONU, a prática
de discriminar por questão racial, significa:
“qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem
étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e/ou exercício, em
bases de igualdade, aos direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural ou qualquer outra área da vida pública”.
E, senhores e senhoras legisladores, passados
mais de 50 anos do massacre de Shapeville e mais
de três décadas, após a instituição do dia de combate ao racismo, ainda temos de reclamar de racismos.
Falo, nobres colegas, de um fenômeno cultural,
que se apoia em crenças, segundo as quais há uma
hierarquia entre as raças, etnias e pessoas. No Brasil,
em pleno século 21, o racismo, muitas vezes, velado
e sutil, está fortemente presente no seio de nossa sociedade. Neste Dia Internacional pela Eliminação da
Discriminação Racial, não podemos esconder os números da violência que atinge a população negra de
nosso tão diversificado país.
Dados do Mapa da violência 2012 revelam que,
em dez anos, ou seja, no período de 2002 a 2010, morreram assassinados no país, 272.422 cidadãos negros,
com uma média de 30.269 assassinatos ao ano. É um
número que representa um volume de mortes violentas muito superior à de outras regiões do mundo, que
enfrentam conflitos armados internos e/ou externos.
Baseados no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), organismo do Ministério da Saúde, os dados
mostram que, só em 2010, o Brasil chegou ao estratosférico número de 34.983 mortes de negros. Tal fenômeno acontece paralelamente a fortes quedas nos
assassinatos de brancos.
Conforme os dados disponíveis no Mapa da violência 2012, considerando o conjunto da população,
entre 2002 e 2010, as taxas de homicídios brancos caíram de 20,6 para 15,5 homicídios – queda de 24,8%
– enquanto a de negros cresceu de 34,1 para 36,0 –
um aumento de 5,6%.
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Os números citados são reforçados pelos dados de outra pesquisa. Intitulada “Violência contra a
juventude negra no Brasil”, pesquisa realizada pelo
DataSenado, em outubro último de 2012, revelou que
a maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atinge
mais as pessoas jovens. Conforme os dados, do total
de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15
e 29 anos. Mas o recorte de raça revela que desses,
75% são negros.
Nesta pesquisa – feita com 1.234 pessoas, de 123
municípios -, a maioria (66,9%) dos entrevistados – pessoas com 16 anos ou mais e que têm acesso a telefone
fixo – afirmou serem os negros as principais vítimas
de violência. Apenas 14% disseram serem os brancos.
Três por cento apontam os indígenas e 1% os asiáticos.
Os dados de ambos os estudos nos levam a
concluir que há no país, uma tendência crescente de
mortalidade seletiva. No caso em estudo, esta tendência é claramente, direcionada para a população negra.
No contexto regional, o Mapa da Violência 2012,
mostra que a Região Norte, com 125,5% de casos,
foi a que evidenciou o maior crescimento no número
de homicídios negros no país, entre 2002 e 2010. Em
Roraima, em 2002, foram registrados 21 casos de
homicídios de pessoas brancas, enquanto o total de
negros assassinados foi 91. Em 2010, ano que fecha
o período da pesquisa, foram assassinados em Roraima, oito brancos contra 103 negros.
Com base nestes números, o ordenamento das
unidades da federação pelas taxas, mostrou que foi
de 8,5 em Roraima, no ano de 2010. Os números do
período estudado são reveladores do grau de discriminação com a população negra em nosso Estado.
O racismo ou a discriminação está em todas as
esferas da sociedade; em casa, na escola, no trabalho
e nas ruas. Combatê-lo é obrigação primeira de todo
administrador público, de todo político, de todo educador, mestre ou pregador.
Mas hoje temos, sim, o que comemorar. Somos, é verdade, a última nação da América a abolir
a escravidão. Mas, somos, também, o primeiro país a
criar, na esfera federal, um órgão especial, com status de ministério, para tratar do combate ao racismo
e da superação das desigualdades raciais. A criação
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República (SEPPIR), que
tem o comando da Ministra de Estado Chefe de Luiza
Bairros é uma conquista da população negra, nestes
últimos 10 anos. Criada no governo do ex-presidente
Lula, a SEPPIR é resultado de décadas de luta de organismos e entidades negras por ações efetivas do
Estado, a com vistas à institucionalização das políticas
de promoção da igualdade racial no Brasil.
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O Estatuto da Igualdade Racial também representa uma conquista histórica do povo negro brasileiro, quer podemos celebrar hoje. Sancionando pelo
ex-presidente Lula, está em vigor desde o dia 20 de
outurbro de 2010. Depois de tramitar por quase uma
década pelo Congresso Nacional, este instrumento legal, passou a possibilitar a correção de desigualdades
históricas, no que toca às oportunidades e aos direitos
de cerca de 90 milhões de brasileiros.
Também podemos celebrar hoje, o fato de termos
uma nova Lei de Cotas, ação afirmativa que garantirá
que, no mínimo, 50% das vagas nas Universidades
Públicas sejam destinadas a estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, especialmente os pobres, negros e indígenas.
As cotas, que serão aplicadas progressivamente até 2016, são essenciais para dar oportunidades
educacionais aos mais pobres e para combater o racismo, reparam uma chaga histórica que ainda marca
profundamente a nossa sociedade. Na última década,
foi graças à implantação de políticas sólidas e consistentes de promoção e proteção dos direitos humanos,
que os direitos das mulheres e dos negros brasileiros
passaram a pautar a vida pública do país.
Portanto, senhores colegas, quando falamos de
negros estamos a falar de uma parcela da população
que representa, atualmente, 50,6% da nossa sociedade, e que se encontra em situação desprivilegiada, no
mercado de trabalho, no índice de escolarização, nas
condições de moradia, na qualidade de vida, de saúde,
segurança e nas possibilidades de ascensão social.
Joaquim Nabuco, um abolicionista que, ao entrar
para a Câmara federal, trouxe para a cena política nacional, a campanha pelo Abolicionismo, escreveu há
mais de um século:
“A escravidão permanecerá por muito tempo como a
característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas
vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a
primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, e
foi a que ele guardou; ela povoou-o como se fosse uma
religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas,
seus encantamentos; insuflou-lhe sua alma infantil, suas
tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua
felicidade sem dia seguinte... É ela o suspiro indefinível
que exalam ao luar as nossas noites do norte.”
Como ditam os números de homicídios de negros
em nosso país, as palavras do escritor e abolicionista, infelizmente, ainda prevalecem. Mas meu sonho e
minha luta -na vida política e pessoal – é de ver, em
curto tempo, o racismo ser superado em nossa sociedade. Só assim, poderemos nos orgulhar por sermos
uma nação composta por negros, brancos, amarelos,
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pardos e indígenas. Afinal, é desta mistura étnica, que
advém a riqueza cultural de nossa sociedade.
Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Não tendo mais orador inscrito, declaro encerrada a presente sessão, dizendo que amanhã, às
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9 horas, estaremos aqui, se Deus quiser, abrindo a
sessão de sexta-feira.
Boa noite a todos e muito obrigado pela audiência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana (Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 24 minutos.)
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